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Geachte heer Donner,
Op 10 november 2010 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Herindelingsadvies
Krimpenerwaard vastgesteld.
In het Herindehngsadvies Krimperterwaard kiezen Provinciale Staten voor samenvoeging van
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot één gemeente
Krimpenerwaard
Op grond van artikel 8, vijfde lid, van de Wet algemene regels herindeling zenden wij u hierbij het
Herindelingsadvies Krimpenerwaard. Gelet op artikel 11 van de Wet algemene regels herindeling
verzoeken wij u op basis van het Herindetingsadvies Krimpenerwaard een voorstel voor een
hrindelingsregeting te doen en dit voorstel te zenden aan de ministerraad.
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Provinciale Staten hebben aandacht gevraagd voor de financiële startposilie van de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard en hebben ons verzocht daarover met u in overleg te treden Graag
willen wij daarom met u overleg voeren over de financiële aspecten van de samenvoeging van da
gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Wij verzoeken u ons
en een delegatie van de gemeentebesturen van Bergambachl, Nederlek, Otiderkerk,
Schoonhoven en Vlist uit te nodigen voor overleg.
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Tot slot verzoeken wij u een spoedige behandeling van het wetsvoorstel te bevorderen zodat
de samenvoeging van de vijf gemeenten op 1 januari 2013 kan ingaan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

J. Franssen

Bijlagen:

Herindelingsadvies Krimpenerwaard

Afschrift aan:

De raad van de gemeente Bergambacht. Nederiek. Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel
Burgemeester en Wethouders van Bergambacht. Nederiek, Ouderkeric, Schoonhoven en
Vlist
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
Het dagelijks bestuur van de K5. Postbus 2507. 2940 AA Lekkerkerk
Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den IJssel
Burgemeester en Wethouders van Gouda
Dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Mi dden-Holland,
Thorbeckelaan 5. 2805 CA Gouda
Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenenvaard,
Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam
Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Rooseveltstraat 4a. 2321 BM Leiden
Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
Dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, Postbus 21051. 3001 AB Rotterdam
Burgemeester en Wethouders van Oudewater
Burgemeester en Wethouders van Lopik
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, Postbus 45, 2800 AA Gouda
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1 Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelet op:
Het bepaalde in artikel 4, eerste lid, juncto artikel 8. vijfde lid van de Wet algemene regels
herindeling;
Besluiten:
Vast te stellen het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard zoals aangegeven in de bijlage bij dit
ontweipbesluit waarin samengevat wordt geadviseerd de gemeenten Bergambacht, Nederlek,
Oudericerk, Schoonhoven en Vlist samen te voegen tot één gemeente Krimpenerwaanj.

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
vgorzitter,
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Numnier

onderwerp
Voorstel Herindelingsadvies Krimpenerwaard

Den Haag, 10 november 2010
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2 Toelichting
- Provinciale Staten stellen een herindelingsadvies vast uiterlijk vier maanden na afloop van de
termijn waarop de betrokken gemeenteraden hun zienswijze kenbaar hebben kunnen maken
(Wetarhi, artikels, lid 5);
- Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze op het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard
ontvangen van de gemeenteraden van Bergambacht, Krimpen aan den IJssel. Nederlek.
Ouiderkerk. Schoonhoven en Vlist en 1451 zienswijzen inwoners uit het gebied, In het VoorstelHerindelingsadvies Krimpenenwaard is op alle tijdig ontvangen zienswijzen gereageeerd;
- Gedeputeerde Staten zullen het vastgestelde Herindelingsadvies Krimpenenwaard aan de
Minister zenden (en een afschrift aan de betrokken gemeenten). Indien de Minister besluit op
basis van een herindelingsadvies een voorstel voor een herindelingsregeling te doen, zendt de
Minister het voorstel aan de ministerraad binnen vier maanden na ontvangst van het
herindelingsadvies (Wet arhi, artikel 11).
Den Haag, 21 september 2010
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter.
M.H.J. van Wieringen-Wagenaar
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Ontwerpbesluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelet op:
Het bepaaide In artikel 4, eerste lid, juncto artikel 8. vijfde lid van de Wet algemene regels
herindeling:
Besluiten:
Vast te stellen het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard zoals aangegeven in de bijlage blj dit
ontwerpbesluit waarin samengevat wordt geadviseerd de gemeenten Bergambacht, Nederiek,
Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist samen te voegen tot één gemeente Krimpenerwaard;

Den Haag,

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier.
voorzitter,
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2 Toelichting
- Provinciale Staten stellen een herindelingsadvies vast uiteriijk vier maanden na afloop van de
termijn waarop de betrokken gemeenteraden hun zienswijze kenbaar hebben kunnen maken
(Wet arhi, artikel 8, lid 5);
- Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard
ontvangen van de gemeenteraden van Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek,
Ouiderkerk. Schoonhoven en Vlist en 1515 zienswijzen Inwoners uit het gebied. In het VoorstelHerindelingsadvies Krimpenerwaard is op alle tijdig ontvangen zienswijzen gereageeerd;
- Gedeputeerde Staten zullen het vastgestelde Herindelingsadvies Krimpenenwaard aan de
Minister zenden (en een afschrift aan de betrokken gemeenten). Indien de Minister besluit op
basis van een herindelingsadvies een voorstel voor een herindelingsregeling te doen, zendt de
Minister het voorstel aan de ministerraad binnen vier maanden na ontvangst van het
herindelingsadvies (Wet arhi, artikel 11).

2/2

o
I-*

to
•Q
Cl
•?)
O
O

Voorstel Herindelingsadvies
Krimpenerwaard

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
september 2010
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In een afzonderiijke bijlagendocument zijn opgenomen:
De zienswijzen van de zes gemeenteraden.
De verslagen van de bewonersbijeenkomsten op 27 aprii 2010 en 11 mei 2010.
De verslagen van de bestuuriijke overieggen op 5 juli 2010 en 7 september 2010.
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0.

Bestuurlijke samenvatting

De o p g a v e n in de Krimpenerwaard
De gemeenten Bergambacht, Nederiek. Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist, alle gelegen in de
Krimpenenwaard, hebben in de K5-programmabegroting 2010 een centrale doelstelling geformuleerd
om gezamenlijk te werken aan:
een uitgebalanceerde en vitale samenleving, waar de menselijke schaal en maat centraal staan, ingebed In
een karaklenstieke natuurlijke en landschappelijke omgeving waarvan diversiteit en kleinschaligheid de
kenmerken zijn.
De vijf gemeenten staan voor forse opgaven in dit grotendeels veenweidegebied. De Commissie Leemhuis,
die in mei 2009 advies heeft uitgebracht over de bestuuriijke toekomst van de gemeenten in de
Krimpenerwaard, noemt onder andere de volgende bestuuriijke opgaven in het gebied:
het behoud van het unieke karakter van het veenweidegebied;
het tegengaan van verrommeling in hel gebied;
het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied;
het versterken van toerisme en recreatie;
het garanderen van veiligheid (bijvoorbeeld ten aanzien van watersnood);
de afwikkeling van bodemsaneringsprojecten;
handhaven dan wel omvormen van de economische, waaronder agrarische, bedrijvigheid;
het realiseren van de woningbouwopgave.
Deze opgaven zijn terug te vinden in de in K5-verband vastgestelde documenten: de regionale structuurvisie, de strategische visie, de woonvisie, de detailhandelvisie, de economische visie, het leefbaarheidsplan, de integrale handhavingsnota, de huisvestingsverordening, de nota Armoede te lijf, het re-integratieplan SoZa, het uitvoeringsprogramma recreatie- en toerisme en de uitvoeringsregeling en het preventieplan
schuldhulpverlening.
De regionale structuurvisie K5-gemeenten Quli 2009) bevat de centrale kernopgaven:
•

verbeteren onbalans werkgelegenheid en beroepsbevolking;

•

gedifferentieerde woonmilieus en behoud voorzieningenniveau;

•

behouden (cultuur)landschap en ontwikkelingsperspectief landbouw;

•

ontwikkelen van passende recreatiemogelijkheden;

•

centrale opgave: het uitzetten van een evenwichtige koers in het spanningsveld tussen behoud/
versterken van grote omgevingskwaliteiten en het waarborgen van een vitale en leefbare regio.

In de door Provinciale Staten vastgestelde Provinciale Stnjctuurvisie (juli 2010) wordt aangegeven dat er
in de Krimpenenwaard een uitgebreid gebiedsproces plaatsvindt met een herverdeling van functies: het
Veenweidepact Krimpenenwaard. Dit pact kent vijf doelen: de aanleg van nieuwe natuur (2.450 ha),
duurzaam waterbeheer en het afremmen van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur, extra
kansen voor toerisme en recreatie en het stimuleren van vernieuwend ondememerschap. In het pact
werken overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de toekomst van de Krimpenerwaard. De
gebiedsopgaven voor de Krimpenenwaard zijn:
•

bodemdaling afremmen:

•

realiseren van een robuust watersysteem;

•

Groene Ruggengraat en samenhangend daarmee structuurverbetering voor de landbouw
realiseren.

tu
Naast de hien/oor genoemde opgaven en taken hebben alle gemeenten in ons land ook le maken met de
gemeentelijke (operationele) taken zoals belasting heffen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.
onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie.
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Als het aan de Vereniging van Nederiandse Gemeenten (VNG) ligt - zie de brief van 5 augustus 2010 aan
de infonnateur en de notitie 'Het perspectief van gemeenten" - wordt het gemeentelijk takenpakket fors
versterkt op het terrein van:
wonen (decentralisatie van mogelijkheden en middelen en meer ruimte voor gemeenten);
werk (onder andere integrale benadering Wajong, SW, WWB);
water (waterveiligheid. goed waterbeheer en kosteneffectieve waterketen):
zorg (onderdelen AWBZ en Wmo overhevelen);
jeugd (gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg):
veiligheid (integrale aanpak politie en brandweer, justitie, maatschappelijke organisaiies en
gemeenten):
•
gebiedsontwikkeling (compacte en efficiënte projectprocedure).
De bestuurlijke inrichting in de Krimpenerwaard: voorstel van 5 naar 1
De forse opgaven en taken waarvoor de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard staan en in de loekomst
komen te staan bij verdere decentralisatie vragen om een robuust, bestuurskrachtig lokaal bestuur.
Daarvan is op dit moment geen sprake. De vijf gemeenten hebben een beperkt aantal inwoners (tussen de
8.145 en 14.109 inwoners) en de huidige en toekomstige bestuurskracht van de individuele gemeenten
staat onder druk, zo geven de gemeenten ook zelf aan. De hiervoor genoemde lokale en regionale opgaven
en taken zullen de gemeenlen niet in zelfstandigheid aankunnen.
Is voortzetting en intensivering van de huidige KS-samenwerking de oplossing om de forse opgaven en
taken in de Krimpenerwaard voldoende en adequaat aan te pakken? De meeste gemeenten vinden na ruim
tien jaren intensieve samenwerking van niet. Zij vinden de huidige en toekomstige K5-samenwerking geen
goed alternatief voor de bestuuriijke loekomsl. Ook de externe Adviescommissie-Leemhuis komt lot de
conclusie dat het perspectief van de KS-samenwerking als beperkt moet worden gezien omdat de
Krimpenenwaardraad:
•
•
•

nooit kan uitgroeien tot een direct gekozen democratisch orgaan;
nooit tot een bestuursorgaan kan uitgroeien waarin via politieke fractievorming tot besluitvorming
wordt gekomen, zonder het gevaar dat in conflict wordt gekomen met de gemeentelijke belangen;
nooit de rol van de gemeenteraden zal kunnen overnemen.

Daar komt bij dat de uitkomsten van de gehouden bestuurskrachtmetingen en quick scans lalen zien dat de
K5-strucluur de eigen beleidsvrijheid en kaderstellende rol voor strategische opgaven van de afzonderiijke
gemeenten beperkt.
De vijf gemeenten werken tot nu toe wel samen in KS-verband. maar dan vanuil een verschillend perspectief voor de toekomst. Wlj lichten dat hier nader loe. Nederiek wil de KS-samenwerking voortzetten en
intensiveren om de huidige en toekomstige opgaven en taken als zelfstandige gemeente te kunnen blijven
uitvoeren. Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist kiezen niet voor voortzetting en intensivering van de KSsamenwerking als bestuuriijke toekomst. Deze gemeenten vinden, mede vanwege de beperkte schaalgrootte en bestuui"skracht, dat zij de huidige en loekomstige taken niet meer voldoende aankunnen.
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Zij pleiten voor een echte duurzame oplossing voor de Krimpenenwaard met een beperking van de bestuuriijke drukte in het gebied, te weten: één gemeente Krimpenerwaard per 2013. Bergambacht heeft de
keuze voor één gemeente Krimpenenwaard (nog) niet gemaakt en stelt voonwaarden voor hel vergroten van
maatschappelijk draagvlak en het zo mogelijk versterken van de bestuurskracht, le welen een financieel
gezonde startpositie, sterk commitment bij medeoverheden bij de opgaven in het gebied en vllale kernen en
vitaal platteland.
Door deze verschillende perspectieven biedt de KS-samenwerking geen duurzame oplossing in de
bestuuriijke toekomst voor de Krimpenerwaard. Andere samenwerkingsmodellen voor de bestuuriijke
loekomst van de gemeenlen in de Krimpenenwaard zijn in het arhi-proces niet aangedragen.
In hel Herindelingsontwerp Krimpenerwaard is op basis van inhoudelijke argumenten en toetsing aan rijksen provinciale criteria gekozen voor versterking van de bestuurskracht in de Krimpenenwaard door gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bergambacht. Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl lot
een nieuwe gemeenle Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel kan zelfstandig blijven.
De ontvangen zienswijzen van de betrokken gemeentebesturen en burgers over hel herindelingsonlwerp
hebben ons geen aanleiding gegeven om af te wijken van de voorgestelde herindeling zoals beschreven in
het herindelingsontwerp. De zienswijzen hebben er wel toe geleid dat wij in het vooriiggend voorslel nader
ingaan op de financiële aspecten van de herindeling, de projecten die de gemeenten hebben aangedragen,
de besluuriijke organisalie in de omgeving van de Krimpenenvaard en hel kernenbeleid in de nieuwe
gemeente.
Gelei op:
•

de opgaven waarvoor de vijf gemeenlen in de Krimpenerwaard gezamenlijk slaan en de daarbij
behorende strategische agenda en hel toekomstperspectief;
de uitkomsten van de evaluatie van de KS-samenwerking en de uitkomsten van de quick scans;
het onlbreken van een gezamenlijk gedeeld en eensluidende visie en oplossingsrichting bij de vijf
gemeenten;
de noodzaak de bestuuriijke patstelling te doorbreken en te komen lol een regionaal consistent
eindbeeld voor de Krimpenenwaard;
de noodzaak te komen tot een duurzame oplossing voor hel gehele gebied met een beperking van
de bestuurlijke drukle;
hel advies van de Commissie Leemhuis dat in ieder geval de fusie van de K5-gemeenten op de
kortst mogelijke termijn in gang moet worden gezel;
de opvattingen van de zes gemeenlen tijdens hel open-arhi overieg en de daarbij aangedragen
constatering dat gemeenten, mede gelet op de beperkte schaalgrootte en individuele bestuurskracht,
de taken en de toename van laken in de nabije loekomst niet meer aankunnen;
de noodzaak om adequaal, efficiënt en vanuit één bestuur de taken en opgaven voor de
Krimpenenwaard op le pakken;
de ingekomen zienswijzen van de zes gemeenteraden en van eenieder op het Herindelingsontwerp
Krimpenerwaard;
de conclusie dal de KS-samenwerking geen echle duurzame oplossing biedt in de loekomst voor de
Krimpenenwaard en andere samenwerkingsmodellen voor de bestuuriijke toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard niet zijn aangedragen;
de uitkomsten van de toetsing aan de rijks- en provinciale crileria voor herindeling,

zijn wij tol de conclusie gekomen dat als herindelingsadvies moei worden vastgesteld dat de gemeenlen
Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist moeten worden samengevoegd lot de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2013.
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Inleiding
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Voor u ligl het voorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Bergambacht. Nederlek. Ouderkerk,
—
Schoonhoven en Vlist lol de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard in de vorm van een Voorstel Herindelings- CU
advies. Dit voorslel vormt de uitkomst van een uitgebreid en zorgvuldig proces met als doel le komen tot
"^
1'^
een duurzame versterking van de bestuurskracht van de vijf gemeenten in de Krimpenenwaard. Voor ons
heeft gedurende het gehele proces het streven naar een duurzame adequate oplossing met het grootst
mogelijke draagvlak vooropgestaan.
Op 6 april 2010 hebben wij het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard vastgesteld. In het herindelingsontwerp hebben wij gekozen voor de versterking van de bestuurskracht in de Krimpenenwaard door
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bergambacht. Nederiek. Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl tol
een nieuwe gemeente Krimpenenwaard per 1 januari 2013. De gemeenle Krimpen aan den IJssel kan naar
ons oordeel zelfstandig blijven.
Van 20 april 2010 lot 12 juli 2010 heeft hel Herindelingsontwerp conform de bepalingen uit de Wel
algemene regels (Wel arhi) ter inzage gelegen. Eenieder had de gelegenheid om gedurende de termijn
van de terinzagelegging zijn of haar zienswijze op het herindelingsontwerp In le dienen. Naast de
zienswijzen van de zes gemeenteraden hebben wij 1.451 zienswijzen ontvangen. Wij, Gedeputeerde
Staten, hebben de ingediende zienswijzen meegewogen in ons eindoordeel over de bestuuriijke indeling
van de Krimpenerwaard.
Het Herindelingsadvies Krimpenerwaard is het resultaat van een discussie over de bestuuriijke toekomst
van de gemeenten in dit gebied die eindjaren negentig van de vorige eeuw in gang is gezet. Het Voorslel
Herindelingsadvies Krimpenenwaard is tot stand gekomen op basis van vele onderzoeken in het gebied,
waaronder bestuurskrachtmetingen bij gemeenten, quick scans bestuurskrachtonderzoeken, rapporten over
intergemeentelijke samenwerking, evaluatie van de intergemeentelijke samenwerking, standpunten van de
gemeenten in de arhi-overieggen, rapporten over herindelingsvarianlen, financiële rapporten en de ingekomen zienswijzen van de gemeenteraden en van eenieder op het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard.
In hoofdstuk 2 van het herindelingsadvies gaan wij in op de voorgeschiedenis en totstandkoming van het
Herindelingsontwerp Krimpenenvaard. In hoofdstuk 3 geven wij een visie op de bestuuriijke organisalie
en ontwikkelingen in een deel van het Groene Hart in Zuid-Holland. In hoofdsluk 4 wordl de weg van
herindelingsontwerp naar herindelingsadvies beschreven en gaan wij in op de zienswijzen van de zes
gemeenteraden en de 1.451 ingekomen zienswijzen van eenieder. De toetsing aan de crileria herindeling
vindl plaats in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft het Voorstel Herindelingsadvies waarna hoofdstuk 7 de
vervolgprocedure weergeeft. De bestuuriijke samenvatting heeft u reeds in hoofdstuk O aangetroffen.
Wij, Gedepuieerde Stalen, stellen Provinciale Staten voor om de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) te adviseren de bestuuriijke indeling van de Krimpenerwaard aan te passen
overeenkomstig dit herindelingsadvies.

2.

Voorgeschiedenis en totstandkoming Herindelingsontwerp
Krimpenerwaard

2.1

Karakteristiek Krimpenerwaard

De Krimpenenwaard is een uitgestrekt veenweidegebied midden in hel Zuid-Hollandse deel van hel Groene
Hart. Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist maken deel ult van de KS-samenwerking.
hel Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland en de regio Hollands Midden. Schoonhoven
kenmerict zich als een kleinstedelijke gemeente en heeft een centrumfunctie voor de regio en omliggende
gemeenten. Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist kenmerken zich voor een groot deel door agrarisch
grondgebruik. Krimpen aan den IJssel ligt niet in het Groene Hart, maakt onderdeel uil van de Stadsregio
Rotterdam en heeft meer sledelijke opgaven en opgaven op het gebied van infrastructuur en van herstructurering van bedrijventerreinen.
Gemeente

Inwoners

oppervlakte

Aantal kernen

Bergambacht

9.733

38.05 km^

3

Krimpen aan den IJssel

28.832

8,93 km^

1

Nederiek

14.109

31,44 km^

2

Ouderkerk

8.14S

28,53 km^

3

Schoonhoven

11.986

6,96 km^

1

\/lisl

9.760

S6,52 km^

3

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de karakteristieken van het gebied verwijzen wij u naar het
Herindelingsontwerp Krimpenenwaard.
2.2

Voorgeschiedenis bestuurlijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard

Sinds 2001 werken vijf van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard formeel samen op basis van de
centrumgemeenteconstnjctie. Een evaluatie in 2003 liet zien dat bij strategische opgaven nauwelijks
concrete resultaten zijn aan le wijzen, vooral op het terrein van gemeenteoverstijgend ruimtelijk beleid.
In 2004/2005 hebben de vijf gemeenten door een extern bureau de bestuurskracht laten melen. Vervolgens
zijn de gemeenten gaan werken aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling K5 die eind 2006 tol stand is
gekomen en daarna is gewijzigd. De nieuwe KS-regeling is eind 2008 geëvalueerd en de bestuurskrachtonderzoeken zijn door middel van een quick scan geactualiseerd. Alle vijf gemeenlen hebben daarover een
standpunt ingenomen. Nederlek laat in 2008 een quick scan uitvoeren naar een mogelijke fusie met
Krimpen aan den IJssel.
Naar aanleiding van de quick scans doen de 5 samenwerkende gemeenten eind 2008 een uitspraak over
hun bestuuriijke toekomst Eind 2008 kiest Ouderkerk voor gemeentelijke herindeling en de vorming van
bij voorkeur één gemeenle Krimpenerwaard. Nederiek heeft besloten zelfstandig te blijven en wil geen
herindellngsdiscussie voeren; Schoonhoven wil vooralsnog zelfstandig blijven en alleen samenwerken
vanuit het Schoonhovens belang; Bergambacht wil inlensivering van de samenwerking maar een discussie
over herindeling pas in 2012 voeren en Vlist wil ook intensivering van de samenwerking maar de raad is
verdeeld over al dan niet nu een discussie voeren over herindeling. Krimpen aan den IJssel ziet zichzelf in
2009 goed en krachtig uit een bestuurskrachtonderzoek komen.
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Begin 2009 hebben wij moeten vaststellen dat de KS-gemeenten uilspraken hebben gedaan over hun
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besluuriijke loekomsl en daarbij verschillende opties hebben besproken. Echter, er is geen sprake van
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een gezamenlijk gedeeld en eensluidende visie en oplossingsrichting bij de vijf gemeenten. Niet alle aan-
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gedragen oplossingen voor de bestuuriijke loekomst zijn verenigbaar; er zijn ook oplossingen gepre-
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senteerd die andere oplossingen uitsluiten. Er is daarmee geen regionaal consistenl eindbeeld ontstaan.
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Naar ons oordeel vraagl deze bestuuriijke patstelling om een structurele en duurzame oplossing voor de

p

Krimpenenwaard.

Q

Wij hebben de Commissie Leemhuis ingesteld en gevraagd hoe te komen lot één Krimpenerwaardgemeente en daarbij de positie van Krimpen aan den IJssel en het toekomstperspectief van de
Krimpenenwaard mee te nemen. De commissie koml lot de conclusie dat een toekomstbestendig eindbeeld
voor de Krimpenenwaard beslaat uit één Krimpenerwaardgemeente die bestaat uil de KS-gemeenten en
Krimpen aan den IJssel. Zo ontstaat een gemeenle die haar bestuuriijke opgaven in het gebied aankan en
kwalitalief kan zorg dragen voor een goed woon-, werk- en leefklimaat voor de inwoners van hel gebied.

2.3

Uitkomsten open arhi-overieg

Op 1S september 2009 hebben wij na consultatie van de statencommissie Bestuur en Middelen de arhiprocedure gestart waarin wij de wenselijkheid van een wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenenwaard hebben uitgesproken. Wij hebben de zes gemeenlen en andere belanghebbenden
uitgenodigd voor een open arhi-overieg. Wij hebben in de periode 15 september 2009 tol 15 maart 2010 in
lotaal 24 overleggen gevoerd.
Sinds de aankondiging en slart van de arhi-procedure en de gehouden open arhi-overieggen liggen de
volgende varianten op tafel:
A.

K6-gemeente bestaande uil Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek. Ouderkerk.
Schoonhoven en Vlist;

B.

KS-gemeenle bestaande uil Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist en een
zelfstandig Krimpen aan den IJssel;

C.

K4-gemeente bestaande uil Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl in combinatie met: een
K2-gemeenle bestaande uit Nederlek en Krimpen aan den IJssel;

D.

K4-gemeente in combinatte met zelfstandig Nederiek en zelfstandig Krimpen aan den IJssel.

Uil hel arhi-overieg is gebleken dat geen van de zes gemeenleraden kiest voor de K6-variant. De raad van
Bergambacht heeft als vooriopig standpunt ingenomen de K5-samenweridng voort le zeiten. maar als een
herindeling onvermijdelijk is, dan ziel de. raad de herindelingsvariant KS voor de toekomst als voorkeursvariant. De raad van Schoonhoven wenst vooralsnog een zelfstandig Schoonhoven na te streven. Wel heefl
de raad vanwege het standpunt van Nederiek de opdrachl gegeven om de K4-variant verder te onderzoeken. De raden van Vlisl en Ouderkerk willen een herindeling in KS-verband. De raad van Krimpen aan
den IJssel wijst een samenvoeging van Krimpen aan den IJssel en Nederiek af en wenst zelfstandig te
blijven. De raad van Nederiek heefl het voorste! van burgemeesler en wethouders van Nederiek om een
principebesluit te nemen over een fusie met Krimpen aan den IJssel niel overgenomen. De raad van
Nederiek wil daarmee overeenkomstig het raadsbesluit van eind 2008 zelfstandig blijven.

2.4

Het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard

Op basis van de criteria in het beleidskader gemeentelijke herindeling van BZK, het Coalitieakkoord
'Duurzaam denken, dynamisch doen 2007-2011', de door Provinciale Slaten vastgestelde nota
'Samenwerken aan de kwaliteit van hel lokaal bestuur in Zuid-Holland' hebben wij onze verantwoordelijkheid voor de versterking van de kwaliteit van hel lokaal bestuur in de Krimpenenwaard
genomen en het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard vastgesteld.
Met de gemeenten in de Krimpenenwaard en de Commissie Leemhuis stellen wij vast dat de KSsamenwerking geen duurzame oplossing biedt in de toekomst voor het gehele gebied. Immers, de vijf
gemeenten werken wel samen in KS-verband, maar vanuit een verschillend perspectief voor de toekomst.
Andere samenwerkingsmodellen voor de bestuuriijke loekomsl van de gemeenten Krimpenerwaard zijn niel
aangedragen.
Wij kiezen voor de versterking van de bestuurskracht in de Krimpenenwaard door gemeentelijke herindeling
van de gemeenten Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tol een nieuwe gemeenle
Krimpenerwaard (hierna le noemen K5-gemeenie). Wij zijn van oordeel dat gemeentelijke herindeling van
de vijf gemeenten onvermijdelijk is en dat alternatieven niet meer aan de orde zijn. Het handhaven van de
zelfstandigheid van Krimpen aan den IJssel vinden wij houdbaar en haalbaar gelet op de voldoende
bestuurskracht op dit moment en de samenwerking mel gemeenten binnen de Stadsregio Rotterdam..
In het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard hebben wij ons voorstel om te komen tot een KS-gemeenten
als volgt samengevat toegelicht:
"Wij hebben tot op heden een zorgvuldig proces gevoerd om le komen tol een zo groot mogelijk bestuurlijk draagvlak bij
de gemeenlen. Wij concluderen dat er in deze fase van het arhi-traject voldoende, maar nog geen unaniem lokaal
bestuurlijk draagvlak beslaat bij de vijf gemeenten om te komen tot een K5-gemeente. Hel lokale draagvlak is daarmee
nog niet maximaal maar wel voldoende om te komen tot dil herindelingsontwerp. Uit de standpunten in het arhi-overieg
van de andere belanghebbenden trekken wij de conclusie dat er breed en voldoende regionaal draagvlak bestaat voor
de vorming van een K5-gemeente. Wij concluderen dal de gemeenten ieder op een eigen wijze de inwoners belrekken
bij de discussie over de bestuurlijke toekomst. Wij venvachten van de gemeenten dat zij maatschappelijk draagvlak
zullen verkennen voor de vorming van de K5-gemeenie.
In de Krimpenerwaard zal een robuuste, bestuurskrachtige gemeente ontstaan van ongeveer 55.000 inwoners.
Onderzoek laat zien dal de nieuwe gemeente een financieel levensvatbare gemeente is.
De KS-gemeente zal voldoende strategisch vermogen hebben en moet voldoende in staal zijn de belangrijke opgaven
in het gebied te realiseren. Het betreft hier onder meer hel uitvoeren van de vijf doelen ult het Veenweidepact
Krimpenerwaard, het open. vitaal en groen houden van het landelijk gebied, realiseren van een robuust watersysteem
en het handhaven van een acceptabel voorzieningenniveau in de kernen.
De KS-gemeente moet in staat worden geacht haar taken als publieke dienstverlener op een goede en adequate wijze
uit te voeren. De gemeentelijke organisatie heeft een zodanige omvang dat ze als voldoende robuust kan worden
beschouwd met een beperkte kwetsbaarheid ten opzichte van de situatie bij de huidige vijf gemeenten. De vorming van
de KS-gemeente leidt tevens tol een vermindering van samenwerkingsverbanden en daarmee tot een vermindering van
de besluuriijke drukte.
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Er ontstaat een robuuste bestuurskrachtige gemeente in dit deel van het Groene Hart die een goede bijdrage kan
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leveren aan de samenwerking binnen de Veiligheidsregio en Politieregio Hollands Midden en de Regionale Dienst

^

Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Ten opzichte van de aangrenzende gemeente Krimpen aan den Ussel

__

en de gemeente Gouda en de regio's ISMH en Stadsregio Rotterdam zal de nieuwe gemeente een sterke speler
vormen.
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De duurzaamheid en interne samenhang vinden wij voldoende. De gemeenten vragen aandacht voor het kernenbeleid
en voor het profiel van de nieuwe gemeente. In het arhi-overieg hebben gemeenlen waardevolle suggesties gedaan
voor het profiel van een nieuwe gemeente en voor het kernenbeleid. De nieuwe gemeenteraad zal uiteindelijk het
dennitieve profiel, ambitieniveau van de KS-gemeente moeten vaststellen. Maar in de aanloop daamaartoe verwachten
wij van de vijf gemeenten dat zij een projectorganisatie (stuurgroep, klankbordgroep, werkgroepen enzovoorts) zullen
opzetten om In goed onderling overleg er zorg voor te dragen dat alte te treffen voorzieningen tijdig worden voorbereid.
Wij wijzen in dat verband naar artikel 79 van de Wet arhi.
Voorde keuze van variant K5 (fusie Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist) en Kla (zelfstandig
blijven Krimpen aan den IJssel) bestaan geen Tinanciële belemmeringen. Een nieuwe gemeente die door herindeling
ontstaat, krijgt in ieder geval eeh even hoge algemene uitkering als vergelijkbare gemeenlen met dezelfde structuurkenmerken waardoor zij een in principe gelijkwaardige voorzieningencapaciteit kan realiseren. Naast de Tinanciële
uitgangspositie van de herindelingsvariant zal het vooral van de politieke keuzes en het beleid van de nieuw te vormen
gemeente afhangen of een gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dal een minder gezonde financiële
positie kan worden verbeterd. Kiezen voor een bepaalde herindelingsvariant is een bestuurlijke keuze, waarbij ook de
financiële positie een rol speelt.
Samenvoeging van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist en het zelfstandig
blijven van Krimpen aan den IJssel leidt tot twee financieel levensvatbare gemeenten".
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3.

Visie op de bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen in een deel van
het Groene Hart

3.1

Samenvattende visie op de bestuurlijke organisatie en het lokaal b e s t u u r

In de nota Samenwerken aan de kwaliteit van hel lokaal bestuur in Zuid-Holland, vasigesteld door
Provinciale Slaten in maart 2009, hebben wij aangegeven dat de discussie over de kwalileit van hel
lokaal bestuur volop in beweging is. Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen Rijk. de provincies en de
gemeenten om te reageren en te blijven voldoen aan de wensen van de burgers. Duidelijk is dat gemeenten een veel belangrijkere positie gaan innemen in de dienstverlening aan de burger. Burgers eisen steeds
meer kwaliteit van de overheid.
Uitgangspunt van de VNG Is dat gemeenlen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit van het
lokaal bestuur. Wij delen die opvatting: gemeenlen zijn als eerste aan zet om hun eigen bestuurskracht op
peil te houden en te bevorderen.
In de definitieve VNG-inzet voor de kabinetsformatie 'Hel perspectief van gemeenten" (juni 2010) wordt door
de gemeenlen gepleit voor een sierke gemeente als "eerste overheid' dichtbij de burgers. Aangedrongen
wordt op een grotere rol van burgers en bedrijven en een versterking van het takenpakket van gemeenten,
vooral wal betreft werk, zorg, jeugd, veiligheid, gebiedsontwikkeling en water.
Op lokaal niveau vraagt het bovenslaande, aldus de VNG, om:
•

sierke gemeenlen die zelfstandig of door samenwerking zorgen voor voldoende bestuurskracht;

•

voldoende handelingsruimte voor gemeenten bij de uitvoering:

•

duidelijke bevoegdheden van gemeenten richling maatschappelijke organisaties;

•

voldoende financiële middelen voor nu en in de toekomsi.

Maar over de vorm van die eerste overheid willen de gemeenten de komende periode verder discussiëren.
Die discussie zal, aldus de VNG. moeten leiden lot een breed gedragen voorstel over de loekomst van het
lokaal bestuur voor de langere termijn. Wij wachten met belangstelling de uitkomsten van die discussie af.
Met de VNG en het Rijk zijn wij het eens dat gemeenten over voldoende bestuurskracht moeten beschikken
om voor de langere lermijn een breed takenpakket adequaat te kunnen vervullen. Dal is een voorwaarde
van decentralisatie van laken en bevoegdheden en meer beleidsvrijheid voor gemeenlen wil de gemeente
de rol van de overheid die hel dichtst bij de burger staat kunnen waarmaken.
Hel is in eersle instantie aan de gemeente om actie te ondernemen indien een gemeente onvoldoende
bestuurskrachtig Is. Dat kan zijn versterking van de ambtelijke organisatie, inlensivering van nietvrijblijvende samenwerking of gemeentelijke herindeling. Maatwerk staat voorop, waarbij wij het van belang
vinden dat gemeenten op voorhand geen van de mogelijke opties uitsluiten om te komen tot bestuurskrachtig lokaal bestuur. Ten aanzien van de keuze gemeentelijke herindeling houden wij daarbij vast aan
onze huidige beleidslijn: vrijwillige herindeling van gemeenlen onder eigen regie van de gemeenten heeft
onze voorkeur, maar wij zullen gemeentelijke herindeling als ultimum remedium niet uil de weg gaan. Indien
een of meer gemeenten ons verzoeken de regie te voeren in een herindelingsproces dan zullen wij onze
verantwoordelijkheid nemen en zoeken naar een zo groot mogelijk draagvlak daarvoor in de regio.
Voor een meer uitgebreide visie op de bestuuriijke organisatie ln Zuid-Holland wijzen wij u op de hiervoor
genoemde nota Samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal besluur in Zuid-Holland.

12

a
I-*
I-»
IO
Wij ondersteunen de oproep van de VNG aan gemeenten om de discussie over schaalvergroting niet uit de ^
weg le gaan. Wij zien met belangslelling uil naar de discussie en de uitkomsten in VNG-verband in hel
I-*
najaar 2010 en naar een breed gedragen voorstel over de loekomst van het lokaal bestuur voor de langere ®
termijn.
,«
3.2

Bestuurtijke ontwikkelingen in een deel van het Groene Hart

H>

De omgeving van de Krimpenenwaard is in beweging. In deze paragraaf schetsen wij een aantal ontwikkelingen in de gebieden die grenzen aan de Krimpenenwaard.
De Zuidpias en o m g e v i n g
De door de provincie ingestelde Commissie Van den Berg presenteerde op 30 maart 2007 het advies
'De puzzel passend gemaakt: over fusies van gemeenten in het hart van Zuid-Holland'. De commissie
adviseert oplossingen met een duurzame houdbaarheid:
•
één Zuidplasgemeente beslaande uit Gouda. Waddinxveen, Moordrechl, Nieuwerkerk aan den IJssel
en Zevenhuizen-Moerkapelle;
•
een fusie van Rijnwoude, Boskoop, Bodegraven. Reeuwijk en bij voorkeur Alphen aan den Rijn.
Daarnaast adviseert de commissie oplossingen met beperkte houdbaarheid (fusie Rijnwoude, Boskoop en
Waddinxveen, nieuwe Zuidplasgemeente, fusie Reeuwijk en Bodegraven en grenscorrecties ten gunste van
Gouda).
Hierna lalen wij zien hoe de bestuuriijke organisalie zich verder ontwikkeld heefl in het gebied van de
Zuidpias en omgeving.
Bodegraven en Reeuwijk
Bodegraven en Reeuwijk werken al jarenlang samen waarbij beide gemeenlebesturen tot de conclusie zijn
gekomen dat samenwerking niel het einddoel is. Beide gemeenlen gaan fuseren per 1 januari 2011, Deze
vrijwillige samenvoeging zal een positieve bijdrage geven aan de bestuurskracht. Er zal een robuuste
gemeente van 33.000 inwoners worden gevormd. Er ontslaat een nieuwe gemeente met een eigen
karakter: landelijk in hel Groene Hart. een sterk en apart landelijk, recrealief en waterstaatkundig gebied
op de grens van stedelijke agglomeraties.
Gemeente Zuidpias
De gemeenlen Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle zijn op 1 januari
2010 vrijwillig samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zuidpias. Er is een robuuste gemeenle van ruim
40.000 inwoners onistaan die op lermijn zal uitgroeien naar ongeveer 60.000 inwoners. Hel motief voor de
herindeling is samengevat: "Een gemeentelijke herindeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de
gemeenle in de toekomst vitaal, veilig, sociaal en leefbaar kan blijven".
Gouda en Waddinxveen
Gouda en Waddinxveen hebben in 2008, 2009 en de 1^ helft van 2010 mede op verzoek van de provincie
onderzoek gedaan naar niet-vrijblijvende bestuuriijke samenwerking/samenvoeging. Beide gemeenten
hebben in die periode afspraken gemaakt over bestuuriijke, strategische en ambtelijke samenwerking. De
nieuwe gemeenteraad van Waddinxveen heefl eenzijdig besloten geen onderzoek meer te laten uitvoeren
naar een mogelijke fusie met Gouda. Gouda heeft daarop aan de provincie gevraagd de procedure, om te
komen tot grenscorrecties met Waddinxveen en Zuidpias. in gang le zetten. Wij zullen daarover in het
najaar 2010 een besluit nemen.
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Rijnwoude, Boskoop en omgeving
Een eerdere voorgenomen vrijwillige fusie lussen Rijnwoude en Boskoop is uiteindelijk door besluitvorming
in Rijnwoude stopgezet. Met de gemeenten Rijnwoude. Boskoop. Alphen aan den Rijn en Zoelermeer zijn
wij thans andere fusievarianten aan hel verkennen. Wij zullen daarover in hel najaar 2010 een besluit
nemen.
Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland
De gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland hebben op 1 sepiember 2009 de ambtelijke
organisaties samengevoegd tol de nieuwe organisatie 'De Waard'. De drie gemeenlen koersen aan op
een vrijwillige fusie per 2013. De missie en visie van 'De Waard' zijn als volgt geformuleerd: "De Waard
werkl aan een levendig en leefbaar landelijk gebied met kernen waar hel goed wonen is. De Waard is een
daadkrachtige, professionele organisatie die kwalilatief hoogwaardige dienstveriening levert naar
tevredenheid van haar "klanten". Zij faciliteert de gemeenten (besturen) loyaal zodal die de rollen en taken
van de gemeenten optimaal kunnen vervullen en de belangen van haar inwoners, inslellingen en bedrijven
kunnen behartigen",
Oudewater en Lopik
Aan de oostkant van de Krimpenenwaard liggen de Utrechste gemeenten Oudewater en Lopik. Deze
Utrechtse gemeenlen werken intensief met elkaar en enkele andere Utrechtse gemeenlen samen.
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Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies
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In het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard hebben wij gekozen voor het samenvoegen van de gemeenten Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist omdal wij vinden dat die variant
leidt tot de meesl duurzame versterking van de bestuurskracht van het (veriengd) lokaal bestuur in de
Krimpenerwaard. Tevens hebben wij gekozen voor een zelfstandig Krimpen aan den IJssel.
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Overeenkomstig artikel 8 van de Wet arhi hebben de betrokken gemeenteraden en eenieder de gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen. In dit hoofdstuk gaan wij in op de ontvangen zienswijzen.
4.1

Informatievoorziening door de provincie en door de zes gemeenten

Bij de start van de arhi-procedure in September 2009 is in de zes gemeenlen in de Krimpenenwaard huisaan-huis een provinciale Informatiekrant (oplage van ruim 40.000 exemplaren) verspreid. In die krant is aan
inwoners en andere belangslellenden uilgelegd waarom Gedeputeerde Stalen de herindelingsprocedure
zijn gestart en hoe een herindelingsprocedure werkl Na de vaslstelling van het Herindelingsontwerp
Krimpenenwaard in april 2010 is opnieuw een provinciale informaliekrani huis-aan-huis verspreid. In die
krant is aan inwoners en andere belangstellenden uileengezet waarom wij hel besluit tot het vaststellen van
het herindelingsontwerp hebben genomen. Daarnaast zijn bewoners en belangstellenden via de informatiekrant uitgenodigd voor twee bewonersavonden over het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard.
Op 27 april 2010 hebben wij een bewonersbijeenkomsl georganiseerd in Stolwijk (gemeente Vlist) Bij deze
bijeenkomst waren ongeveer 35 inwoners ult de Krimpenerwaard aanwezig. Op 11 mei 2010 hebben wij
een bewonersavond georganiseerd in Lekkerkeri< (gemeente Nederiek). Bij deze bijeenkomst waren
ongeveer 350 inwoners uil de Krimpenerwaard aanwezig. Tijdens beide bijeenkomsten, onderleiding van
een externe gespreksleider, heefl de gedeputeerde Bestuurlijke Zaken het herindelingsontwerp nader
loegelicht en konden belangslellenden vragen stellen. De verslagen van beide bijeenkomsten zijn als
bijlage 2 bijgevoegd.
In hoofdsluk 5 laten wij zien dat alle zes gemeenten activiteilen hebben ondernomen richting de inwoners
van hun gemeente over de herindeling van de Krimpenerwaard. Wij venwijzen u daarnaar.
Daarnaasl hebben alle zes gemeenten via hun websites, informatiebrieven en lokale kranten hun inwoners
geïnformeerd over de inhoud, hel proces en de procedure rond de herindeling in de Krimpenerwaard.
4.2

Terinzagelegging

Het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard heeft van 20 april 2010 tot 15 juni 2010 voor eenieder ter inzage
gelegen in de gemeentehuizen van de zes bij de herindeling betrokken gemeenlen en in hel provinciehuis
van Zuid-Holland. Daarnaasl konden belangstellenden het herindelingsontwerp downloaden van de website
van de provincie (www.zuid-holland.nl/herindelingen) en/of een exemplaar opvragen bij het gemeentehuis
of provinciehuis. Het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard is als bijlage 1 opgenomen bij dit advies.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging zijn er in tolaal 1.451 zienswijzen ingediend door inwoners
van de zes gemeenten en anderen.
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De gemeenteraden van Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
hebben ieder een zienswijze ingediend. De gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek. Ouderkerk en
Vlisl hebben daarbij een gezamenlijke zienswijze ingediend over de gemeenschappelijke financiële zorgen
bij het herindelingsontwerp. Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven hebben zelf een zienswijze
aangeboden over de gemeenschappelijke financiële zorgen bij het herindelingsontwerp.
Tevens hebben wij kennis kunnen nemen van de afzonderiijke of in de zienswijze opgenomen reactie van
de ondememingsraden van de gemeenlen.
De gemeenlen Gouda en Capelle aan den IJssel, de Stadsregio Rotterdam, het KS-samenwerkingsverband, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland, het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenenwaard, de Veiligheidsregio en Politieregio Hollands Midden en de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden hebben het Herindelingsonlwerp Krimpenenvaard
toegezonden gekregen. Geen van hen heeft een zienswijze ingediend.

4.3

Zienswijzen gemeentebesturen betrokken in de herindelingsprocedure

De zienswijzen van de gemeenteraden over het herindelingsontwerp worden hierna samenvattend
beschreven, alsmede de reactie van Gedeputeerde Staten hierop. De inlegrale zienswijzen van de
gemeentebesturen zijn in bijlage 3 opgenomen.
Zienswijze gemeenteraad Bergambacht (25 juni 2010)
De gemeenteraad van Bergambacht vat de zienswijze als volgt samen:
"1.

Uw conclusie dat uw voorstel gezien moet worden als 'een logisch resultaat van een proces van steeds
intensievere samenwerking (..) (blz 37) wordt naar onze mening onvoldoende gedragen door uw onderbouwing
in het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard:

2.

Voor het vergroten van maatschappelijk draagvlak en het zo mogelijk versterken van de t>estuurskracht, gelden
voor ons drie randvoorwaarden gebaseerd op de huidige positie van de gemeente Bergambacht:
Een financieel gezonde startpositie met een degelijk meerjarig perspectief zodanig dat de nieuwe gemeente
voldoende armslag krijgt om de gemeenschappelijke opgaven adequaat te kunnen uitvoeren.
Bergambacht is een bestuurskrachtige en financieel gezonde gemeente, zoals ook onderzoeksbureau
Van Naem en Partners aangeeft. Wij willen dit niet prijs geven in de nieuwe situalie.
Sterk committent van de medeoverheden bij de opgaven in het gebied, blijkende uit krachtige
investeringen in infrastructuur, de agrarische siructuur en overige (planologische) medewerking.
Vitale kernen en vitaal platteland waar de menselijke schaal en maat centraal staan, met respect en
kwaliteitsbehoud van de waarden van het landschap, natuur en cultuurhistorie waarvan diversiteit en
kleinschaligheid de kenmerken zijn.

3.

De in deze zienswijze opgenomen berekening laat zien dat de nieuwe gemeenle wordt geconfronteerd met
niel door Rijk of Provincie compensabele kosten die rechtstreeks verband houden met effectuering van de
herindelingsvariant KS-gemeente ter grootte van ca€ 6 miljoen bij aanvang fusie. Laatstgenoemd bedrag staat
niet in verhouding tot de inspanningsverplichting om met een financieel sluitende begroting te komen, zeker als
dit bedrag ook wordt gerelateerd aan de totate o.z.b.-opbrengsten van de huidige KS-gemeenten (krap € 8
miljoen per jaar). Tellen wij blj de laatstgenoemde fusiegerelateerde kosten ook de €4 è € 5 miljoen, nodig om
de verwachte begrotingstekorten weg te werken en de onderhoudsvoorzieningen op een financieel verantwoord peil te brengen, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat de financiële positie van een KSgemeente in negatieve zin behoorlijk afwijkt van hetgeen u aangeeft in de financiële toelichting bij het
Herindelingsontwerp Krimpenerwaard.
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De werkzaamheden van de projectgroep zijn op dil moment nog in volle gang en wij wachlen met de

'!3

gemeenlen de voorstellen af waarover vervolgens bestuuriijke besluitvorming zal plaatsvinden.

'

a
Wij nemen kennis van het verzoek van Bergambacht om erop toe te zien dat door de raad van de nieuwe

,Q

gemeente Krimpenerwaard de Bergambachtse projecten en voorstellen worden gerespecteerd.

"^
1/1

Ad 2.3 Vitale kernen, vitaal platteland en menseliike maat en schaal
Samengevat stelt Bergambacht de voorwaarde dat op basis van de centrale doelstelling in de Strucluurvisie
KS-gemeenten hel besluur van een nieuwe Krimpenerwaardgemeente:
•

zich in het bijzonder inzet voor het behoud - en daar waar mogelijk versterken - van een goed
voorzieningenniveau in de (kleine) kemen, waarvan het niveau structureel ten minste gelijk is aan
het huidige niveau;

•

het geldende beleid respecteert en voortvarend blijfl uitvoeren;

•

ten minsie even bestuurskrachtig is als nu in de gemeente Bergambacht:

•

hel huidige zeer goede economisch vestigingsklimaat en het uitstekende woon- en leefklimaat
handhaaft;

•

taken dicht bij de burger uitvoert;

•

op een herkenbare en transparante wijze bestuurt.

Wij zijn hel eens met de voorwaarden die Bergambacht stelt aan het bestuur van de nieuwe
Krimpenerwaardgemeente en wij zullen dit waar mogelijk ondersteunen. Het is aan de nieuw te vormen
gemeente om besluilen hierover le nemen.
Overigens hebben de vijf Krimpenenwaardgemeenten in de vasigeslelde Structuurvisie Quli 2009) al een
aanzei gegeven voor kernenprofilering en instandhouding van voorzieningen namelijk:
De structuurvisie voorziet in een kernenprofilering, die een kader biedt voor afstemming en sturing van investeringen
lussen kernen. De volgende kernenprofilering wordt gehanteerd:
•

Kernen met een subregionale functie (Schoonhoven. Bergambacht en Lekkerkerk).Hier zijn voorzieningen
aanwezig en uit te breiden met (subjregionale voorzieningen zoals voortgezet onderwijs, opvang bedrijvigheid,
detailhandel, cultuur en dergelijke. Centrumdorpse woonmilieus met een zekere dichtheid en stapeling zijn in
deze kernen mogelijk

•

Verzorgingskernen (Gouderak. Haastrecht, Krimpen aan de Lek. Ouderkerk aan den Ussel en Stolwijk). Hier
staat instandhouding van een breed pakket aan voorzieningen centraal (zoals het winkelapparaat, zorgvoorzieningen, sportaccommodaties en medische basisvoorzieningen). Het accent ligt op dorpse woon- en
werkmilieus.

•

Kteine woonkernen (Ammerstol. Berkenwoude. Lageweg en Vlist). Hier ligt de nadruk op dorpsvernieuwing en
instandhouding en waar mogelijk versterking van de (nog) aanwezige voorzieningen om zo de kwaliteit van
leefomgeving'te behouden en te vergroten. In deze kleinere kernen ligt het accent op een landelijk woonmilieu.

Wij zijn ervan overtuigd dat in aanloop naar de nieuwe gemeente op 1 januari 2013 de vijf gemeenten op
basis van de siructuurvisie hierover gezamenlijk afspraken zullen maken die vervolgens worden meegegeven aan het nieuwe gemeentebestuur.
De nieuwe gemeenle Krimpenenwaard zal met SS.OOO inwoners een robuuste, bestuurskrachtige gemeente
zijn. Dat laat ook hel onderzoek 'Bestuuriijke inrichting Krimpenerwaard: vergelijking van drie herindelingsvarianten K4, KS en K6* van BMC (mede uitgevoerd in opdracht van Bergambacht) zien. BMC vindt de KSvariant de besle voorkeursvariant.
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Ad 3. Financiële gevolgen bii herindeling
Bergambacht heeft in hel derde deel van de zienswijze de zorgen rond de financiële gevolgen bij herindeling geschetst In een afzonderiijke brief van 25 juni 2010 met de bijlage 'gemeenschappelijke
zienswijze KS/Financiële gevolgen bij herindeling" geeft de gemeenteraad van Bergambacht een zienswijze
over de financiële uitgangspositie van de nieuwe gemeente.
Bergambacht stelt voor een werkgroep in te stellen bestaande uit financieel deskundigen van het Rijk, de
provincie en K5-gemeenten die aan de hand van vergelijkingen mel recent heringedeelde gemeenten in
Zuid-Holland de door hen aangedragen berekening op zijn juistheid kan beoordelen.
Op 5 juli 2010, dus nadal alle raden hun zienswijze hadden vastgesleld, heefl besluuriijk overleg
plaatsgevonden lussen Gedepuieerde Slaten en de colleges van Burgemeesler en Weihouders van de
vijf Krimpenenwaardgemeenlen. In dal overieg is beslolen dat Gedepuieerde Staten en de vijf colleges
kunnen instemmen met het instellen van een werkgroep met financieel deskundigen die de in de brief mel
bijlagen aangedragen berekeningen op juistheid zal beoordelen. De werkgroep zal tijdig voor 7 september
2010 met een rapportage komen en daarin aanbevelingen doen aan de betrokken partijen. Op 7 september
2010 vindl over die rapportage besluuriijk overieg plaals tussen Gedeputeerde Stalen en de vijf colleges.
Wij komen hier in hoofdsluk 6 op lerug.
Wij hebben goede nota genomen van het positieve oordeel van de OR van Bergambacht over de voorgenomen herindeling en de argumentatie die aan dal oordeel ten grondslag ligt
Zienswijze gemeenteraad Krimpen aan den IJssel (5 juli 2010}
In de gemeenteraad beslaan twee standpunten. Een meerderheid van de raad conformeert zich aan hel
herindelingsontwerp, met een zelfstandig Krimpen aan den IJssel (K5/K1-varianl) en een minderheid
conformeert zich niet (geheel) aan het herindelingsontwerp en is een voorstander van een fusie met de
gemeente Nederlek (K4/K2-variant). De raad heefl ervan kennisgenomen dal in het Collegeprogramma
2010-2014 een onderzoek wordt aangekondigd naar de mogelijkheden tol ambtelijke samenwerking met de
gemeenle Capelle aan den IJssel en een nieuwe besluurskrachtmeting is voorzien in 2013.
Samenvattend concludeert de gemeenteraad dat zij zich conformeert aan het Herindelingsontwerp
Krimpenenwaard waarin wordt aangegeven dal een zelfstandig voortbestaan van Krimpen aan den IJssel
haalbaar en houdbaar is. De raad tekent daarbij aan dal Krimpen aan den IJssel openslaat voor versterking
van de samenwerking, zowel mel de gemeenlen btnnen de Stadsregio Rotterdam als mel de nieuw te
vormen gemeente Krimpenerwaard maar dal Krimpen aan den IJssel niel wenst deel le nemen aan een
traject gerichl op een fusie met Capelle aan den IJssel. Tevens vindl de raad dat een fusie met Nederlek
(K4/K2-varianl) opnieuw in beeld kan komen wanneer daarvoor in de volgende fases van de arhi-procedure
alsnog een breed draagvlak ontstaat binnen de Krimpenerwaard en de provincie.
Reactie Gedeputeerde Staten
Wij stellen vast dat Krimpen aan den IJssel zich kan vinden in de vorming van één gemeente
Krimpenenvaard bestaande uit Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Wij vinden
hel een goede zaak dal Krimpen aan den IJssel openslaal voor versterking van de samenwerking met
de gemeenten in de Stadsregio Rotlerdam, waaronder Capelle aan den IJssel en met de nieuwe
Krimpenerwaardgemeente. Er bestaat voor ons op dit momenl geen aanleiding om een arhi-procedure
gerichl op een fusie van Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel in gang te zetlen. Een fusie
tussen Nederiek en Krimpen aan den IJssel is voor ons niel aan de orde. temeer omdat Nederiek daar ook
niet voor kiesl.
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Zienswijze gemeenteraad Nederlek (8 juli 2010)
De gemeenteraad van Nederiek heeft een zienswijze ingediend beslaande uil negen punien met daaraan

.C3

gekoppeld een beschrijving en een uitvoerige toelichting. Die negen punten zijn:
'1.

Weet u wat de inwoners van Nederlek willen?

O

Wat willen de inwoners van Nederlek? Die vraag staat bij ons centraal bij belangrijke vraagstukken Zo zien wij als raad
de democratische mogelijkheid besluiten te nemen. Het vraagstuk over de bestuurlijke toekomst van de gemeente is
veruit het belangrijkste op dit moment en gaat al onze inwoners aan.
2.

Visie Nederlek op haar gemeente en de regio

De regio waar Nederlek onderdeel van uitmaakt, kenmerkt zich door een voornamelijk agrarisch karakter met een laga
dynamiek. De opgaven die in onze regio spelen, sluiten aan op dat karakter. Nederlek is. in samenwerking met de KSorganisalie. in staat die opgaven goed aan te pakken.
3.

Visie van Nederlek op samenwerking

De KS-samenwerking levert de afzonderlijke gemeenten en de Krimpenerwaard als geheel veel op. Die samenwerking
willen wij dan ook voortzetten. Wij willen niet fuseren. Onder meer omdat een grotere gemeente een andere (lees
formelere en bureaucratische) manier van werken met zich meebrengt. Een werkwijze die niet strookt met het karakter
van onze kleine dorpen.
4.

KS-samenwerking groeit uit tot een krachtige organisatie

De samenwerking is vanaf de start in 2001 steeds beter geworden. Er was alle reden om aan te nemen dat met het
opvolgen van de aanbevelingen uit de KS-evaluatie in 2008. de bestuurskracht voor alle gemeenlen zou toenemen. Het
zou de gemeente Ouderkerk in staat stellen zelfstandig te functioneren. Daarom was er eind 2008 ook groot draagvlak
om de samenwerking voort te zetten en te intensiveren.
5.

De bemoeienis van de provincie en daarmee de patstelling van de KS-samenwerking

Ondanks goede vooruitzichten en een groot draagvlak voor KS-samenwerking mengt de provincie zich in dit proces met
een discussie over herindeling. De inmenging heefl geleid tot verdeeldheid over de bestuurlijke toekomst, spanningen
tussen gemeenten, verlies van verirouwen in objectiviteit van de provincie. Daarmee frustreert de provincie onnodig het
proces dat door de gemeenten zelf in gang is gezet.
6.

Herindeling voldoet niet aan de rijkscriteria voor henndeling

Een voorgenomen herindeling moet voldoen aan de criteria die het Rijk daaraan stelt in beleidskaders gemeentelijke
herindeling. De herindeling tot een KS-gemeente voldoet niet aan die criteria.
7.

Herindeling voldoet niel aan de uitgangspunten van de provincie voor herindeling

Een voorgenomen herindeling moet voldoen aan de uitgangspunten die de provincie daaraan stelt in txleidskaders
gemeentelijke herindeling. De herindeling tot een KS-gemeente voldoet daar niet aan.
8.

Standpunt provincie is vooropgezet en is een doelredenering

Wij vinden dat dil proces tot herindeling vooropgezet is. Uw motivering is gericht op een doel en dat is herindeling.
Argumenten daarvoor zijn flinterdun en niet onderbouwd.
9.

De toekomst van Nederlek als zelfstandige gemeente in de regio

Uit onderzoek blijkt dat onze inv\/oners willen dat Nededek zelfstandig blijft. Wij zijn daartoe in staat. Onze bestuurskracht
en financiële situatie zijn prima op orde. Onderzoek bevestigt dat Nederlek in staat is zelfstandig te blijven.
Conclusie: het is de wens van onze inwoners dat Nederlek als zelfstandige gemeente blijft voortbestaan. Uw inhoudelijke argumenten om herindeling te forceren zijn onjuist en flinterdun. Uw inmenging in de procedure, die
gemeenten zelf zijn gestart om de bestuurskracht te vergroten, vinden wij niet getuigen van behoorlijk bestuur
Opmerkelijk is ook dat uw voorstel in strijd is met uw eigen beleid en dat van andere bestuurslagen. Wij vertrouwen er
daarom op dat u Nederlek uit het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard haalt. Dan kunnen wij. net als alle overige
gemeenten in onze waard, ons volledig en op eigen wijze richten op onze bestuurlijke toekomst en de opgaven die
spelen".
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De OR van Nederiek heeft de gemeenteraad verzochi om. los van hel standpunt over behoud van
zelfstandigheid, deel le nemen aan overieggen over de mogelijk nieuw le vormen organisatie.
In een brief van 9 juli 2010 geefl de raad van Nederlek een financiële zienswijze op hel Herindelingsontwerp Krimpenerwaard. Deze zienswijze is identiek zoals weergegeven bij de zienswijze van
Bergambacht Tevens heeft de raad ter informalie bijgevoegd de definilieve rapportage van het draagvlakonderzoek over herindeling dat zij onder de inwoners hebben gehouden.
Reactie Gedeputeerde Staten
Hterna gaan wij in op de negen punien en de conclusie die de raad van Nederlek heefl aangedragen.
Ad 1. Weet u wat de inwoners van Nederiek willen?
Nederlek geeft terecht aan dal de raad de democratische mogelijkheid heeft om besluiten le nemen in
belangrijke vraagsiukken die de inwoners van Nederiek raken. Ook als het gaat om de besluuriijke
loekomst van Nederlek. De rechtstreeks gekozen raad van Nederiek vertegenwoordigt de 14.109 inwoners
van Nederiek. Van de 1.451 zienswijzen die wij hebben ontvangen komen er 550 uit Nederlek. Het betreft in
de meesle gevallen een standaardbrief van de gemeente Nederiek, die de brief ook in hel blad gemeentenleuws heefl opgenomen. In die standaardbrief worden argumenten aangedragen waarom een herindeling
onwenselijk is, onnodig is en onvoldoende draagvlak heefl. Wij komen in paragraaf 4.4 daarop terug.
Wij zijn ons ervan bewust van datgene dal leefi onder een deel van de inwoners van de gemeente Nederiek
als het gaal om de bestuuriijke loekomst
De rechlslreeks gekozen Provinciale Stalen hebben eveneens de democralische mogelijkheid om
besluiten te nemen die alle inwoners van Zuid-Holland raken, dus ook die van Nederiek als hel gaat om
de besluuriijke toekomst. De Wel arhi geefl aan Provinciale Slaten de bevoegdheid een herindelingsadvies
vast te stellen. In dal verband hebben Provinciale Stalen de Nota samenwerken aan de kwalileit van hel
lokaal besluur in Zuid-Holland in maart 2009 vastgesleld. In die nota zijn uitgangspunten geformuleerd bij
keuzes van gemeenlen voor de verslerking van de kwaliteit van het lokaal besluur. Een van die uitgangspunten is dal gemeenlen mel een regionale blik naar zichzelf en naar andere gemeenlen moeten kijken.
Een ander uitgangspuni is dat er sprake moet zijn van een duurzaam, bestuurskrachtig en consistent
eindbeeld voor hel gehele gebied. De provincie heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteil van
het lokaal bestuur in de Krimpenenwaard. Daarbij kijkt de provincie naar de belangen van alle inwoners van
de Krimpenerwaard. De provincie is na ruim lien jaar discussie over de bestuuriijke toekomst van de
gemeenlen in de Krimpenenwaard zeker niel over één nachl ijs gegaan alvorens een arhi-procedure te
siarten en als resullaat van het open arhi-overieg mel het advies te komen tot één Krimpenerwaardgemeente.
Ad 2. Visie Nederiek op haar qemeenle en de reqio
Nederiek schelsl een beeld van een Krimpenerwaard mel een voomamelijk agrarisch karakler en een lage
dynamiek. Nederiek geeft aan in samenwerking met de KS-organisatie in staal te zijn de opgaven die in de
regio spelen goed aan le kunnen pakken.
In het herindelingsontwerp hebben wij een karakterisliek gegeven van de Krimpenenwaard. De Structuurvisie K5-gemeenlen beval de kernopgaven voorde Krimpenenwaard, te weten:
•
Verbeleren onbalans werkgelegenheid en beroepsbevolking.
•
Gedifferenfieerde woonmilieus en behoud voorzieningenniveau.
•
Behouden (culluur)landschap en ontwikkelingsperspectief landbouw.
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Ontwikkelen van passende recreatiemogelijkheden.
Centrale regionale opgave voor de Krimpenenwaard: het uitzetten van een evenwichtige koers in het
spanningsveld tussen behoud/versterken van grote omgevingskwaliteiten en het waarborgen van een
vitale en leefbare regio.
Tevens hebben wij gewezen op de gebiedsopgaven waarvoor de Krimpenenwaard staat: bodemdaling
afremmen, een robuust watersysteem realiseren en Groene Ruggengraat en samenhangend daarmee
structuurverbetering voor landbouw realiseren. Als onderdeel van de Ecologische Hoofdslnjcluur wordl
2.450 ha natuurgebied in hel kader van het Veenweidepact gerealiseerd. Ten slotte hebben wij aangegeven dat vanaf 2020 voor grote delen van het landelijk gebied, waaronder de Krimpenenvaard, sprake
is van bevolkingsafname.
Nederiek vindt het onlogisch te veronderstellen dal de gemeenten in de Krimpenerwaard niel in staat zijn
die opgaven goed op te pakken. Nederlek trekt vervolgens de conclusie dal de Krimpenenwaardgemeenlen
uitstekend in staal zijn om de vraagstukken die in de regio spelen op le lossen. Wij kunnen die conclusie
om een aanlal redenen niel goed plaatsen en delen die conclusie niet
De conclusie die Nederiek trekl over andere gemeenien in de Krimpenenwaard en de loekomsl van de KSsamenwerking slaat haaks op besluiten die door verschillende gemeenleraden zijn genomen. Ouderkerk.
Schoonhoven en Vlisl kiezen welovenwogen voor een gemeentelijke herindeling om de vraagsiukken in de
regio op le lossen.^
Nederlek heefl zich eerder (februari 2008) in een openbare notitie duurzame besluurskrachl die is besproken in de raad de vraag gesteld op welke wijze(n) de benodigde bestuurskracht voor de uitvoering van
de grole strategische opgaven binnen Nederlek op lange(re) lermijn het beste kan worden gewaarborgd.
Gewezen wordt op de grole en complexe bestuurlijke en maatschappelijke opgaven voor de komende
10 jaar en waarvoor in de structuurvisie en het visiedocument van Nederiek de basis is gelegd. In dal
visiedocument gaal hel erom anlwoorden le vinden op vragen hoe om te gaan mel de grote, njimtelijke,
sociale en economische veranderingen en met de noodzaak tot verbetering van de dienstverlening in
Nederlek. In dat perspectief worden in de notitie zorgen geuil of de individuele bestuurskracht van Nederiek
voldoende is om die ambities waar te maken. Nederiek geefl zelf aan een relalief forse ontwikkelopgave te
hebben waarvoor bestuuriijke en ambtelijke daadkracht nodig is. Nederiek wil zich ontwikkelen van
beheergemeente naar ontwikkelgemeente. Daarmee is volgens ons er geen sprake van een lage dynamiek
in dil deel van de Krimpenerwaard,
In dal verband constaieren wij op basis van onderzoeken die Nederiek zelf heeft laten uitvoeren dal op de
bestuurskracht van Nederlek wel wat valt af le dingen. Uil de besluurskrachtmeting (200S) en de quick scan
(2008) blijkt niel alleen dal de bestuurskracht van Nederiek voldoende is. maar ook dal de KS-samenwerking nodig is om de kwetsbaarheid van de organisalie le verminderen. De quick scans voor Nederiek en
de andere Krimpenenvaardgemeente geven aan dat zij niel voldoen aan hel besluurskrachlcriterium dat de
gemeente bij samenwerking de beleidsbeslissende verantwoordelijkheid houdt.
In het onderzoeksrapport Tussen zellingen en hoofdvaarwegen (Tilburg, augustus 2009), uilgevoerd in
opdrachl van Nederlek en Krimpen aan den IJssel wordt erop gewezen dal in het najaar 2007 Nederiek
haar buurgemeente Krimpen aan den IJssel benaderd heefl mel de vraag of op termijn een fusie tol stand
gebrachl zou kunnen worden. Nederiek zag onvoldoende vruchtbare samenwerking in KS-verband en
stelde dat de inwoners zich in lal van opzichten richtten op de Rotterdamse regio. In hel rapport wordt een
fusie tussen Nederiek en Krimpen aan den IJssel verkend en nader onderzoek aangekondigd.
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In het door PWC en de Universiteit van Tilburg uitgevoerde onderzoek Samen of zelfstandig? (december
2009; opdrachtgevers Nederlek en Krimpen aan den IJssel) wordt over Nederiek geconstateerd dal de
haalbaarheid van blijvende zelfstandigheid van Nederiek minder grool is dan van Krimpen aan den IJssel
omdat:
1.

Nederiek een kleine gemeenle is.

2.

Nederiek geparticipeerd heeft in de KS-samenwerking waarbij een fusie dan een logische

3.

Nederiek bij fusie van gemeenten in de rest van de Krimpenenwaard mogelijk de kleinste gemeenle

vervolgslap is.
zal zijn die dan in toenemende mate voor veel taken afhankelijk wordt van samenwerkingsanangementen met nieuw le vormen gemeente(n). Dat roept vragen op over de wenselijkheid van
een blijvende zelfstandigheid van Nederiek,
De onderzoekers geven aan dat de kans dat Nederiek bij blijvende zelfstandigheid binnen enkele jaren
(weer) in een herindelingsdiscussie komt vrij grool is.
Wij concluderen dal er meer dynamiek in de Krimpenenivaard is en dat die dynamiek meer vraagt van de
individuele gemeenten in de Krimpenenwaard dan Nederlek doet voorkomen. In ieder geval Schoonhoven.
Vlist en Ouderkerk realiseren zich die dynamiek en de opgaven waarvoor de Krimpenenwaard staal en
kiezen mede om die reden voor herindeling. Nederiek gaal len onrechie voorbij aan hel feil dal de
gemeenle zelf aangeefl een ontwikkelgemeente te willen worden met alle consequenties die daaraan
verbonden zijn en dat mede om die reden Nederiek in 2007 en 2009 onderzoeken heefl lalen verrichien
naar een mogelijke fusie met Krimpen aan den IJssel.
Ad 3. Visie van Nederiek op samenwerkinq
Nederlek wil de KS-samenwerking voortzetten omdat die samenwerking de afzonderiijke gemeenten veel
oplevert. Nederiek vindt de huidige samenwerking succesvol en wijst daarbij op de vastgestelde KSdocumenten en visies. Nederlek vindt dat de provincie te weinig aandachl besteed aan de behaalde
resullalen in KS-verband.
In hel herindelingsontwerp hebben wij in hoofdsluk 5.3 onze waardering uitgesproken over heigeen In KSverband tot stand is gekomen. Er zijn op veel terreinen gemeenschappelijke beleidsvisies ontwikkeld en
vastgesteld. Maar tegelijkertijd stellen wij vast dat de KS-samenwerking geen duurzame oplossing voor de
langere termijn in deze regio is. De gemeenlen hebben verschillende opvattingen over de aard, intensiteit
en toekomst van de KS-samenwerking. Schoonhoven, Vlist en Ouderkerk willen de KS-samenwerking
voortzetten tot het moment dal in 2013 de nieuwe gemeente Krimpenenwaard van start gaat. Bergambacht
wil voortzetting en intensivering van de KS-samenwerking.
Wij kunnen in dat verband niel voorbijgaan aan de openbare sideletter van juni 2009, die is besproken in de
gemeenteraad van Nederiek, waarin wordt ingegaan op de KS-samenwerking: ...zijn er ook twijfels o f d e
KS-samenwerkingsformule voldoende soelaas biedt om dit tekort aan bestuurskracht te compenseren,
zonder dat dit gepaard gaat met een te groot gebrek aan democratisch gehalte, met te grote bestuurlijke
drukte en/of met (voorburgers) te ondoorzichtige bevoegdheidsverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en processen. In dil licht bezien vormt een fusie met één of meerdere omliggende gemeenten het
enige juiste antwoord op de ingewikkelde opgaven.
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hoofdvaanwegen (Tilburg, augustus 2009). uitgevoerd in opdracht van Nederlek waar staat: ... najaren van
s a m e n w e r k e n is die overeenstemming (tussen g e m e e n t e n over het doel van de samenwerking) er d u s niet;
dat zegt iets over de samenwerking ats zodanig. Vooral het b e e l d van het dagelijks bestuur van d e K 5 is
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niet sterk: een gebrek aan leiderschap, zo is dat samen te vatten. Nu we een jaar later zijn kunnen we
constateren dat de commissie Leemhuis niet overtuigd is van de verbeteringen in de K5 en dat ook in de
ogen van Nederlek de leereffecten naar aanleiding van de evaluatie teleurstellen. Nederlek signaleert niet
in de laatste plaats een onvoldoende constmctieve sfeer onderiing."
Nederiek geeft aan dal zij vinden dat het KS-samenwerkingsmodel aangepast moet worden. Welke
aanpassing Nederlek voor ogen heeft en op welke wijze dat met de andere vier gemeenten gerealiseerd
zou moeten worden heefl Nederiek niet duidelijk gemaakt.
Voor de loekomst wil Nederiek de samenwerking met andere gemeenlen voortzetten bij een herindeling
waarvan Nederiek geen onderdeel uilmaakt Nederiek verwijst daarbij naar de uitvoering van hel
Veenweidepact. In het herindelingsonlwerp hebben wij aangegeven dal de vorming van een KS-gemeenle
voldoende ownership creëert dal wil zeggen dat de KS-gemeenle een verantwoordelijke en daadkrachtige
probleemeigenaar is voor het realiseren van de ambities en regionale vraagstukken in de Krimpenerwaard.
waaronder het realiseren van het Veenweidepact. Ouderkerk heefl in het open arhi-overieg aangegeven dat
hel voor hel Veenweidepact niel goed zou zijn als daarin een besluuriijke scheiding wordt aangebracht en
dat ook de agrariërs in dat gebied dan een probleem kunnen krijgen. Wij zijn het daarmee eens.
Nederlek geefl aan in zelfstandigheid le willen samenwerken mel Krimpen aan den IJssel. Wij constateren
dat Nederiek op een enkele gemeenschappelijke regeling na (streekarchief, recreatieschap) lol nu toe
nauwelijks samenwerkt met Krimpen aan den IJssel. Daar komt bij dat Krimpen aan den IJssel zelfstandig
wil blijven en dat de raad vindt dat een fusie mel Nederiek (K4/K2-varianl) opnieuw in beeld kan komen
wanneer daarvoor in de voigende fases van de arhi-procedure alsnog een breed draagvlak ontstaat binnen
de Krimpenenwaard en de provincie. Wij slellen vasl dal er noch bij de provincie, noch bij Nederiek en
Krimpen aan den IJssel draagvlak beslaat voor deze fusie. Immers, Nederiek kiest niet voor een fusie, maar
voor behoud van zelfstandigheid.
Nederiek geefl aan dat een samenvoeging leidl lot een verslechtering van de uitvoering van gemeentelijke
taken omdat de nieuwe gemeente maar liefst twaalf kleine kernen telt die kilomeiers van elkaar verwijderd
zijn.
Wij zijn voorstander van het voeren van een goed kemenbeleid door gemeenten die meerdere kemen
hebben. Wij denken daarbij aan het bewaren en versterken van de kleinschaligheid, in stand houden en
versterken van het voorzieningenniveau in de kernen, behoud van de identiieit van de kemen. de
leefbaarheid van de kemen op peil houden en waar mogelijk verbeteren.
Graag wijzen wij Nederiek op enkele recente gemeentelijke herindelingen die vergelijkbaar zijn met de
Krimpenerwaard. De gemeente Nieuwkoop (2007) heeft dertien kemen die ook kilometers van elkaar
venwijderd zijn. De gemeente Kaag en Braassem (2009) heeft elf kernen.
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Onlangs is in de Eerste Kamer hel welsvoorstel lol samenvoeging van de gemeenlen Bolsward, Nijefurd.
Sneek. Wunseradiel, Wymbritseradiel aangenomen, waarbij op 1 januari 2011 een nieuwe Friese gemeente
ontstaat met 71 kernen en een oppen/lakte van ruim 81.000 ha. Volgens het wetsvoorstel vorml de
schaalsprong van de nieuw te vormen gemeente een sleutel tot hel behoud van de voorzieningen in de
dorpen en kernen. Deze schaalsprong en het groter aantal inwoners biedt volgens het wetsvoorstel de
basis voor de nieuw te vormen gemeente om de benodigde kwalileit le leveren en haar besluurskrachl
duurzaam le versterken. Wij zijn ervan overtuigd dal dil ook zal gelden voor de nieuw te vormen gemeente
Krimpenenwaard.
Ad 4. KS-samenwerkino groeit uil lol een krachlige organisalie
Onder dil punt geeft Nederiek opnieuw aan dat naar haar oordeel de samenweridng sinds de slart in 2001
sleeds beter is geworden en dal mel het opvolgen van de K5-evaluatie in 2008 de bestuurskracht voor alle
gemeenten zou toenemen.
Wij zijn het eens met Nederiek dat de gemeente sinds de slart van de KS-samenwerking in 2001 onlosmakelijk deel uitmaakt van die KS-samenwerking. In hel herindelingsonlwerp hebben wij ook onze
waardering uitgesproken voor die samenwerking. Maar de stelling van Nederlek dat alle gemeenlen in 2008
een positieve beoordeling hebben gegeven over de KS-samenwerking verdient enige nuancering.
Wij hebben in januari 2008 over de bestuurlijke toekomst van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard
aangegeven dal de evalualie van de KS-samenwerking in eersle instantie een zaak is voor de vijf
gemeenten en niet voor de provincie. Wij gaven daarbij aan dat wij eersl de uilkomsten van de evalualie
van de KS-samenwerking en de uilkomsten van de quick scans en vervolgens de standpunten van de vijf
gemeenleraden wilden afwachten. De vijf gemeenten hebben alle ingestemd mel dal lijdpad. De vijf
gemeenlen zijn vervolgens niel in K5-verband opgelrokken en hebben elk hun eigen keuze gemaakl voor
de bestuuriijke toekomst.
Ouderkerk wilde eind 2008 zo snel mogelijk stappen zeiten die zouden leiden lot de vorming van een
Krimpenerwaardgemeente. Schoonhoven wilde de samenwerking wel voortzetten, maar vanuit
Schoonhovens belang en niet vanuit hel KS-belang, Vlisl wilde de samenwerking voortzetten, maar was
verdeeld over een discussie over al of niel herindelen. Bergambacht wilde intensivering van de KSsamenweridng en een discussie voeren over herindeling in 2012. Nederlek besloot in 2008 zelfstandig te
blijven en dal de KS-samenwerking moest worden voortgezet omdat een herindelingsdiscussie niet aan de
orde was. Dil was een opmerkelijk standpunt omdal Nederiek al in 2007 een onderzoek heefl lalen
verrichten naar een mogelijke fusie mel Krimpen aan den IJssel. mede vanwege forse problemen die
Nederiek had mel de KS-samenwerking. Een herindelingsdiscussie is daarmee door Nederiek zelf op de
bestuuriijke agenda gezel en heeft door Nederiek een vervolg gekregen in 2009 met opnieuw een
onderzoek naar een mogelijke fusie met Krimpen aan den IJssel.
De slelling van Nederlek in juni 2010 dal zij er alle vertrouwen in hebben dal aanpassingen aan de KSregeling zou leiden lot een optimale samenwerking kunnen wij, gelet op de ontwikkelingen In de afgelopen
jaren, niet plaatsen en bestrijden wij ook op basis van de feiten. Immers, er was zowel eind 2008 als in
2009 geen consensus bij de vijf gemeenten over de besluuriijke toekomst van de KS-samenwerking en over
de bestuuriijke toekomst van de afzonderiijke gemeenten. Wij kunnen vanuit hel perspectief van Nederiek
deze slelling ook niel goed plaaisen gelet op het feil dal niet alleen in 2007 maar ook in de loop van 2009
Nederiek nader onderzoek heefl laten doen naar een mogelijke fusie met Krimpen aan den IJssel. Immers,
als het perspectief van Nederiek zou zijn geweesl dal mel de voortzetting en inlensivering van de KSsamenwerking een mogelijke fusie niel aan de orde zou zijn dan is dat In tegenspraak met het feitelijk
handelen van Nederiek, te welen twee fusieonderzoeken met Krimpen aan den IJssel.
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Tot slol kunnen wij niet aan hel feit voorbijgaan dal uit het rapport van mei 2009 van een K5-commissie
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over de SGBO-aanbevelingen blijkt dat er lussen de KS-gemeenten niel een gezamenlijk standpunt tol
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stand is gekomen over de besluuriijke toekomst van de KS-samenwerking en van de individuele
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gemeenlen. De overtuiging van Nederlek dal de KS-samenwerking kan uitgroeien lol een krachtige
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organisalie wordl niel gedeeld door de andere gemeenlen in de Krimpenenvaard.
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Ad S. De bemoeienis van de provincie en daarmee de patstelling van de KS-samenwerking
Nederlek vindt dal de inmenging van de provincie heefl geleid lol verdeeldheid over de besluuriijke
toekomst, spanningen tussen gemeenlen en verlies van vertrouwen in de objecliviteit van de provincie.
Wij wijzen erop dat wij na de tolstandkoming van de nieuwe KS-regeling eind 2006 het aan de vijf
gemeenten als autonome bestuurslaag hebben overgelaten om zelf conclusies le Irekken over de
bestuuriijke toekomst van de individuele gemeenlen. Het beeld dat Nederiek schelst dal de provincie het
proces heeft gefnjstreerd dat de gemeenlen hebben ingezel. doel geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid van de vijf gemeenlen om standpunten in te nemen over de eigen bestuuriijke loekomst.
Hel beleid van de provincie is duidelijk geformuleerd in het Coalitieakkoord 'Duurzaam denken, dynamisch
doen 2007-2011' en de nota Samenwerken aan de kwaliteit van hel lokaal besluur in Zuid-Holland:
versterking van de kwalileit van hel lokaal bestuur, Op basis van hel geformuleerde stappenplan zijn de
gemeenten in eerste instantie zelf aan zei om gezamenlijk een keuze te maken over de besluuriijke
loekomst. Als de gemeenten er gezamenlijk niel uilkomen of als een gemeente daarom verzoekt, zal de
provincie met de gemeenten naar een oplossing zoeken.
Wij hebben onze veranlwoordelijkheid genomen om de impasse in de Krimpenerwaard le doorbreken.
Vanuil ons streven om de kwalileit van hel lokaal besluur in de Krimpenerwaard te versterken vonden wij
het noodzakelijk om na advies door een exlerne commissie, een arhi-procedure le siarten. Wij hebben
voorafgaande aan het arhi-traject helder aangegeven dat hel arhi-overieg een open karakter heefl en dat
wij pas na afloop van het arhi-overieg een standpunt zullen innemen over de herindelingsvarianten.
Wij kunnen er niet aan voorbijgaan dat in het open arhi-overieg Nederiek heefl aangegeven dal de
samenwerking in KS-verband is nagestreefd omdat werd venwacht dat met die samenwerking Nederiek
zelfstandig zou kunnen blijven. Nederiek gaf aan dat als een fusie noodzakelijk is, hel gewensl is le streven
naar de vorming van een nieuwe gemeente Nederiek met Krimpen aan den IJssel.
Nederlek slaat, zo moeien wij vaslslellen. alleen in de suggeslie om Nederlek en de vier gemeenlen alsnog
de lijd le gunnen een verbetertraject voor de KS-samenwerking in gang te zetten en gezamenlijk tot een
oplossing te komen. Schoonhoven, Ouderkerk en Vlist wijzen deze suggestie zonder meer af en kiezen
voor een spoedige vorming van een KS-gemeente.
Ad 6. en ad 7. Herindeling voldoet niet aan de rijkscriteria en aan de uitgangspunten van de provincie voor
herindeling
Wij hebben hel voorslel lol herindeling van de gemeenlen in de Krimpenerwaard getoelst aan de crileria en
zijn lot de conclusie gekomen dal de herindeling de loets kan doorstaan. In hoofdsluk 5 zullen wij ingaan op
de toetsing aan de criteria van het Rijk en van de provincie.
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Ad 8. Standpunt provincie is vooropgezet en is een doelredenering
Nederlek vindt dal hel proces tot herindeling vooropgezel en gerichl is op één doel en dal is herindeling. De
argumenlen en kwalificaties die Nederiek daarvoor aandraagt herkennen wij niet en delen wij ook niet.
Het door Provinciale Stalen vastgestelde beleidskader Samenwerken aan de kwalileit van het lokaal
bestuur in Zuid-Holland (maart 2009) ls duidelijk over de organisalie van hel lokaal bestuur in Zuid-Holland:
gemeenten en provincie blijven werken aan de versterking van de kwalileit van hel lokaal besluur in ZuidHolland. Burgers hebben rechl op een krachtig bestuur. Herindeling is daarbij niel het doel, maar één van
de mogelijke middelen om de bestuurskracht te versterken.
De opmerking van Nederlek dal het proces lot herindeling gericht is op één doel, namelijk herindeling,
begrijpen wij niet. De gemeenlen in de Krimpenerwaard hebben al in 2000 een proces in gang gezet gericht
op de versterking van de kwaliteit van het lokaal besluur. Wij hebben de ruimte daarvoor aan de gemeenten
gelaten. In januari 2008 gaven wij over de besluuriijke toekomst richting de vijf gemeenlen aan dat de
evaluatie van de KS-samenwerking in eerste instantie een zaak voor de gemeenten is. Na standpuntbepaling van de 5 gemeenteraden over de evaluatie van de KS-samenwerking en de quick scans
bestuurskrachtonderzoeken zouden wij met de gemeenten een open discussie willen voeren over de
bestuuriijke toekomsi. De 5 gemeenlen gaven zelf aan dal zij aan de hand van de KS-evaluatie een open
discussie wilden voeren over verschillende oplies (voort- en verdergaande samenwerking of fusie tussen
gemeenlen) voor de loekomsl van de bestuuriijke organisatie. De gemeenlen hebben derhalve alle ruimte
gekregen gezamenlijk en eensluidend een keuze te maken voor de verslerking van hel lokaal besluur in de
Krimpenerwaard. Hel feitelijke proces tot herindeling is gestart op 15 sepiember 2009 loen Gedeputeerde
Stalen de wenselijkheid tol wijziging van de gemeentelijke indeling hebben uitgesproken en op grond van
de Wet arhi de procedure hebben gestart met de uitnodiging voor hel open arhi-overieg.
Ad 9. De toekomst van Nederiek als zelfstandige qemeenle in de reqio
Onder dit punt geefl Nederlek nogmaals aan dal de gemeenle in slaal is om zelfstandig te blijven. Als
argumenten draagt Nederiek hier onder andere aan dal de inwoners behoud van zelfstandigheid willen, dat
de dienstverlening naar de inwoners nu snel en persoonlijk verioopt en dat personeel en dienstveriening
duurzaam op orde zijn.
Nederiek heeft een draagvlakonderzoek herindeling Nederiek lalen uitvoeren. In hoofdstuk 5 komen wij
daarop lerug. Nederlek geeft aan dat de afstand tussen bestuurders en inwoners klein is en dal dienstveriening en persoonlijke conlacten daarin ceniraal staan. Wij erkennen dat in kleine gemeenten contacten
makkelijk kunnen worden gelegd en besluilen snel kunnen worden genomen. Maar er zijn ook nadelen.
Bestuuriijke professionaliteil verondersieli een zekere afstand lussen bestuur en inwoners. Anders komen
objectiviteit controleerbaarheid en openbaarheid in gevaar.
Wij hebben kennisgenomen van de brief van de OR van Nederlek aan de raad van Nederlek. De OR heefl
een gevoelspeiling gehouden en een van de uilkomsten is dal hel personeel van Nederlek kansen ziet in
een herindeling (schaalgrootte van de nieuwe organisalie). Hel merendeel van hel personeel wil een
aciieve rol ven/uilen bij een herindelinglraject. De OR concludeert dat en voor hel personeel risico's kleven
aan het besluit van de gemeenteraad om le strijden voor een zelfstandige gemeente zonder dat een
Iweesporenbeleid wordt gevolgd. Het kan, aldus de OR, toch niel de bedoeling zijn dal het personeel
1.5 jaar aan de zijlijn staat toe te kijken. De OR vraagt nadrukkelijk aan de gemeenteraad om le besluiten
tol hel volgen van een tweesporenbeleid (dus; vechten voor behoud van zelfstandigheid naasl deelname
aan de overleggen en vorming van een nieuwe organisalie. In de zienswijze van de raad van Nederiek is
deze opvatting van de OR wel opgenomen, maar niel duidelijk wordt hoe Nederlek met het verzoek van de
OR om zal gaan.
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ontwerp Krimpenenwaard komen wij in hoofdstuk 6 terug.
De conclusie van Nederiek dat het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard in slrijd is met hel provinciaal
beleid en het beleid van andere bestuurslagen delen wij niet en wijzen wij af. In aanloop naar en tijdens hel
arhi-lrajecl hebben wij een zorgvuldig en Iransparant herindelingsproces dooriopen. Wij zullen hel verzoek
van Nederlek om Nederiek uit hel Herindelingsonlwerp te halen niet honoreren.
Zienswijze gemeenteraad Ouderkerk (6 juli 2010)
De gemeenieraad van Ouderkerk heeft de zienswijze inclusief bijlagen unaniem goedgekeurd. De bijlagen
betreffen; financiële gevolgen bij herindeling, de ingrediënten voor de zienswijze van de SGP, de inbreng
van ChrislenUnie met betrekking lol de zienswijze, de zienswijze van CDA Ouderkerk, hel verslag van de
vergadering van de raad van Ouderkerk van 1 juli 2010 en de reaclie van de OR op het herindelingsontwerp. De raad gaat in op de voorgeschiedenis en wijst erop dal tijdens hel open arhi-overieg hel college,
onder verwijzing naar de door de gemeenieraad in vorige samenstelling aanvaarde motie over de
bestuuriijke loekomsl van Ouderkerk, gepleit wordt voor de vorming van een KS-gemeente waarbij ook
melding is gemaakt van hel minderheidsstandpunt in de raad. De raad geefl aan dat Gedeputeerde Stalen
hebben geconcludeerd dat een KS-gemeenle het meeste draagvlak heeft onder de gemeentebesturen. De
raad licht in de zienswijze de drie gehouden bewonersavonden toe en geefl aan dat daar vragen zijn gesteld en zorgen, hartenkreten en wensen zijn geuit door de bewoners over onder andere hel kernenbeleid,
het voorzieningenniveau, de dienstveriening en de financiën. Opvallend voor de raad zijn de steeds terugkerende vragen en zorgen betreffende hel niveau van voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening in de
kernen naast de ongerustheid over de gemeentelijke financiën. De raad verwijst naar de gemeenschappelijke financiële zorgen welke hebben geleid lot het opnemen van een gelijke passage in de zienswijze. De
raad concludeert dat de oplossing van een fusie-gerelateerd lekort een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van gemeenle, provincie en Rijk, waarbij de gemeenle Ouderkerk van mening is dat er een
extra stmcturele bijdrage dient le komen. De gemeenieraad heeft voor het overige het herindelingsontwerp
Krimpenerwaard vóor kennisgeving aangenomen.
De OR van Ouderkerk heeft de raad van Ouderkerk laten welen dal de OR de door Gedeputeerde Stalen
geschetste situatie voor de gemeenle Ouderkerk herkent en trekt dezelfde conclusie, namelijk dal zelfstandig blijven van de gemeente niet haalbaar is. Zeker waar het gaat om de bestuuriijke en financiële
toekomsi. Wel vindl de OR dal Gedeputeerde Stalen de gemeenle Ouderkerk le negatief vermeldt in de
argumenten voor herindeling.
Reactie Gedeputeerde Staten
Ouderkerk heefl tijdens hel open arhi-overieg over de bestuuriijke loekomst gepleit voor de vorming van
één KS-gemeente. Dal is in lijn mel eerdere uitspraken van de meerderheid van de raad in Ouderkerk.
Gelet op de verscheidenheid aan standpunten van de verschillende fracties heeft de raad ervoor gekozen
deze reacties bij de zienswijze te voegen. Wij zullen hieronder op deze zienswijzen ingaan.
De SGP-fractie Ouderkerk geefl aan dal er in hel gebied geen draagvlak beslaat voor herindeling. Wij
delen die opvatting niet Er is sprake van bestuuriijk draagvlak bij de gemeenleraden van Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist om te komen tol een KS-gemeenle.
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De raad van Bergambacht stelt randvoonwaarden voor het vergroten van het draagvlak en de raad van
Nederiek wil zelfstandig blijven. In hoofdstuk 5 gaan wij in op het criterium draagvlak. De fraclie vindl ook
dal wij in het herindelingsontwerp onvoldoende aandacht geven aan de versterking van de KS-samenwerking. Wij wijzen hierbij op de reactie die wij gegeven hebben op de zienswijzen van Bergambacht en
Nederiek over de KS-samenwerking. De fraclie vraagt, met een venwijzing naar het rapport Kalden, om in
het herindelingsontwerp rekening le houden met mogelijk nieuw beleid van hel nieuwe kabinel over
gemeentelijke herindeling. Wij hebben zoals aangegeven in onze noia Samenwerken aan de kwaliteit van
hel lokaal bestuur in Zuid-Holland en op basis van de Wel arhi een eigen oordeel over de verslerking van
de besluurskrachl van gemeenlen. Wij hebben niet van deze fractie begrepen dat zij op basis van het
rapport Kalden pleiten voor een fors grotere gemeentelijke schaal in de Krimpenerwaard dan als door ons
voorgesteld. De fractie vindt een variant denkbaar waarin enerzijds Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan
de Lek. Ouderkerk aan den Usse! en Lekkerkerk enerzijds fuseren en de overige gemeenlen anderzijds.
Wij moeten vaststellen dal geen van de vijf gemeenlen deze variant heeft voorgesteld aan de provincie.
Over de zorgen die de fraclie uil over de financiën venwijzen wij u naar hoofdsluk 6.
De fractie van de ChrislenUnie Ouderkerk vindt dat de herindeling le snel koml. Als voorwaarden bij de
herindeling slell deze fractie: behoud idenliteil Ouderkerk, behoud voorzieningen in de kernen, iedere kern
op basis van gelijkwaardigheid de herindeling in. goede toegankelijkheid bereikbaarheid van dienstverlening, financieel gezonde uitgangspositie nieuwe gemeente en een goede visie op de financiën,
prioriteit voor woningbouw in Ouderkerk en een andere woonkern mag geen groeikern worden ten koste
van Ouderkerk. De fraclie is een grool voorstander van zorgvuldigheid. Wij zijn hel volstrekl eens met de
zorgvuldigheid in het herindelingsproces die deze fraclie vraagl. Wij slellen deze fraclie voor de voorwaarden die zij stellen aan de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard via de raad van Ouderkerk bij de andere
vier Krimpenerwaardgemeenten in te brengen in aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeenle.
De CDA-fractie Ouderkerk stemt in mel het voorslel van de provincie om te komen tol de vorming van een
Krimpenenvaardgemeente. Voor de door de fraclie aangedragen argumenlen en overwegingen verwijzen
wij naar de bijlage bij de zienswijze van de raad van Ouderkerk. De suggestie van deze fraclie dat
voorafgaande aan de fusie de vijf gemeenten samen een convenant dienen op le stellen waarin de wensen
van de vijf afzonderlijke gemeenlen len aanzien van de nabije loekomsl worden venwoord vinden wij
waardevol. De fraclie heefl daarbij punten aangedragen voor het convenant, zoals kernwaarden voor de
kernen en behoud van gemeenschapsvoorzieningen. Hel initiatief van deze fraclie verdient navolging en wij
roepen de andere gemeenten op mee le werken aan hel gezamenlijk opstellen van een convenant.
In de zienswijze van de raad van Ouderkerk wordl ingegaan op de uitkomsten van de drie bewonersavonden in de kernen. Dat op de bewonersavonden sprake was van sleeds terugkerende vragen en zorgen
betreffende het niveau van voorzieningen en gemeentelijke dienstveriening in de kernen naasl de
ongerustheid over hogere kosten voor de burgers bij de herindeling verbaast ons niet Immers, ook wij
vinden dat de gemeentelijke dienstverlening, het voorzieningenniveau en de financiën van de nieuwe
gemeente op orde moeten zijn. Zoals hiervoor aangegeven roepen wij de vijf gemeenlen op om spoedig
gezamenlijk afspraken te maken in bijvoorbeeld een convenant en daarin het profiel van de nieuwe
gemeenle Krimpenenvaard te schetsen. In dat profiel zal dan lol uiling kunnen komen hoe het
voorzieningenniveau en de gemeentelijke dienstveriening in de kernen er uit koml le zien. Ouderkerk
schetst vervolgens de zorgen rond de financiële gevolgen bij herindeling en wijst op het gezamenlijk
opgesteld financieel rapport. Wij komen hier in hoofdstuk 6 op tenjg. Kortheidshalve venwijzen wij u
daarnaar.
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Dat de OR vindl dat wij de gemeente Ouderkerk te negatief hebben venneld in de argumenten voor
herindeling betreuren wij en dat is zeker ook niet onze bedoeling geweest. Ouderkerk verkeert niet In een
desolate positie, maar ziet haar loekomsl zelfbewust tegemoet. Ouderkerk geefl aan dat de gemeente
sleeds vaker wordl geconfronteerd met decentrale taken waardoor het takenpakket van de gemeente
sleeds groter wordt en de gemeente tegen haar beperkingen aanloopt Wij hebben er kennis van genomen
dal de OR de door ons geschetste siluatie voor de gemeente Ouderkerk herkent en dezelfde conclusie
trekt namelijk dat zelfstandig blijven van de gemeenle niel haalbaar is. Zeker waar het gaat om de
besluuriijke en frnanciële loekomsl.
Zienswijze gemeenteraad Schoonhoven (7 juli 2010)
Het college en de raad van Schoonhoven slaan achler hel Herindelingsontwerp Krimpenenwaard. Zij
steunen de keuze van de provincie dat de KS-variant zal leiden lol een bestuurskrachtige en toekomstgerichte gemeente. Met de keuze voor de KS-varianl ziel Schoonhoven dal een duurzame oplossing voor
het gehele gebied mel beperkte bestuurlijke drukle waarbij de kwalileit van de Krimpenenwaard vooropstaal, wordl geborgd. De raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor het risico dal de afstand lussen bestuur en
burger groter wordl en voor hel risico dat de lasten slijgen lerwijl daar niels tegenover staat. Schoonhoven
vraagt de wensen van de burgers (onder andere eigen gemeenteloketlen, de veerdienst en de regiefuncties
zoals voor het ondenwijs) le borgen in hel herindelingsvoorstel. Schoonhoven ziet graag dat tn de nieuwe
gemeenle een aclief kernenbeleid wordt gevoerd. Daarnaast vindl Schoonhoven hel van grool belang dat
de kernwaarden, de identiteit van Schoonhoven en aandacht en inzet van de kleinstedelijke problematiek
van Schoonhoven geborgd wordt.
Hel voornemen van de provincie om mel de KS-gemeenten na te gaan of en zo ja op welke wijze de
provincie medewerking kan verienen aan het uitvoeren van een aantal concrete plannen in de
Krimpenenwaard wordt door Schoonhoven omarmd. Schoonhoven vraagt aandacht voor de dienstverlening,
de voorzieningen, de financiën (en de separate brief van burgemeester en wethouders over de gemeenschappelijke financiële zorgen herindelingsontwerp), de lastenverzwaring en de kemwaarden.
Schoonhoven vraagl de provincie voor Schoonhoven een overgangsperiode te faciliteren voor de
voorziene stijging van de lokale laslen tol een voor alle inwoners van de nieuwe gemeente gelijk niveau.
Schoonhoven vraagt in het voorslel le benoemen dal een deel van Schoonhoven in de Lopikerwaard ligl.
Schoonhoven wil een loelichling op de gevolgen voor gemeenschappelijke regelingen waarin Schoonhoven
op dit momenl deelneemt Tot slot benadrukt Schoonhoven dat snelheid in hel proces gewensl is en dal de
nieuwe gemeenle op 1 januari 2013 van slart moet gaan.
De fractie Gemeenle Belang Schoonhoven heefl op 14 juli 2010, dus na het verstrijken van de indieningslermijnen (15 juni voor eenieder en 12 juli 2010 voor de zes gemeenteraden) schriflelijk laten weten hel
Herindelingsontwerp Krimpenenwaard af te wijzen.
De OR van Schoonhoven vindl in meerderheid een fusie noodzakelijk, maar verbindt daar wel voorwaarden
aan. Het gaat daarbij om hel uiteindelijke resultaat (een sterke organisatie ten dienste van de burger) en de
route daamaartoe (een goed implementatie- en sociaal plan zonder gedwongen ontslagen).
Reactie Gedeputeerde Staten
Schoonhoven heeft in hel recente coalitieakkoord opgenomen dat een herindeling een krachtig besluur en
een belere dienstveriening voor de inwoners moet opleveren. Met instemming hebben wij er kennis van
genomen dal Schoonhoven achter het herindelingsontwerp staat en dal zij onze keuze ondersteunen dat
een KS-variant kan leiden lol een bestuurskrachtige en toekomstgerichte gemeenle en een duurzame
oplossing biedt voor de Krimpenenwaard.
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Door de keuze voor een Krimpenenwaardgemeenle zonder Krimpen aan den IJssel wordl de besluuriijke en
maatschappelijke oriëntatie vanuit Schoonhoven op Gouda en op het Groene Hart gehonoreerd. Op de
aandachl die de raad vraagt voor het risico dal de afstand tussen burger en bestuur groler wordl en hel
risico dat de lasten stijgen komen wij in hoofdsluk 5 terug.
Wij vinden het een goede zaak dal Schoonhoven voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak over
de bestuuriijke loekomst een opinieonderzoek heeft lalen uilvoeren. De scores voor de fusievarianten
komen uit op 51,4% waarbij de scores voor de KS-variant of de K4-K2-variant nagenoeg gelijk zijn.
De burgers van Schoonhoven vinden dal bij een herindeling de eigen gemeenteloketlen. de veerdienst en
haar regiofuncties (onder andere voor hel onderwijs) behouden moeten blijven. Wlj wijzen u op onze reaclie
op de zienswijze van Ouderkerk waarin wij de vijf gemeenlen oproepen om gezamenlijk een convenanl op
le stellen waarin kernwaarden voor kernen en behoud van voorzieningen wordt opgenomen. Wij delen de
opvatting van Schoonhoven dat in de nieuwe gemeente een aclief kernenbeleid gevoerd moei worden.
In hel herindelingsontwerp hebben wij in hoofdsluk 6.2 aangegeven dal wij met de KS-gemeenlen zullen
nagaan of en zo ja op welke wijze, wij medewerking kunnen verienen aan hel versneld uilvoeren van
verschillende projecten in de Krimpenerwaard. Wij hebben vervolgens het iniliatief genomen en op 26 april
2010 richting de vijf gemeenten het aanbod herhaald. Schoonhoven omarmt dit voornemen en het aanbod.
Sindsdien is er een gezamenlijke projectgroep van provincie en de vijf gemeenlen aan de slag gegaan om
projecten le inventariseren en le komen tol gezamenlijke voorstellen die het belang van de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard dienen. Daarbij zal de projectgroep ook een afweging maken en met gezamenlijke
voorstellen komen naar aanleiding van de projecten die Schoonhoven in gedachten heeft verplaatsing c.q.
sanering van bedrijfscomplexen, ISV-achtige projecten en welzijns- en verkeersvoorzieningen. De werkzaamheden van de projectgroep zijn op dit moment nog in volle gang en wij wachten mel de gemeenlen de
voorsiellen af waarover vervolgens bestuurlijke besluitvorming zal plaatsvinden.
In een afzonderlijke brief van Burgemeester en Weihouders van Schoonhoven schetsten zij vervolgens
de gemeenschappelijke zorgen over de financiële gevolgen bij herindeling. In de zienswijze geefl
Schoonhoven aan dal het onwenselijk voor de burgers van Schoonhoven is dal de lasten omhoog gaan
zonder dat ze er iels concreets voor lerugkrijgen. Schoonhoven vraagt om een overgangsperiode le
faciliteren voor de voorziene stijging van de lokale laslen lot een voor alle inwoners van de nieuwe
gemeente gelijk niveau. Wij komen in hoofdstuk 6 lerug op de financiële aspecten van de herindeling.
Kortheidshalve venwijzen wij u daarnaar.
Terecht merkt Schoonhoven op dal Schoonhoven evenals Vlist gedeeltelijk in de Lopikenwaard ligt en dat
dit vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid genoemd moei worden. Dil heefl echter geen consequenlies voor
het herindelingsadvies.
Schoonhoven vraagt om een toelichting op de gevolgen voor de gemeenschappelijke regelingen waarin
Schoonhoven op dil momenl deelneemt. Uit onze informatie blijkt dal Schoonhoven deelneemt aan:
Regeling GR K5-gemeenten 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoed informatie. Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Naluur en Recreatieschap Krimpenenwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Streekarchief Midden-Holland
Promen (Sociale werkvoorziening).
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Artikel 41. lid 1, van de Wet arhi bepaalt het volgende:"Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend
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wordt deelgenomen door gemeenlen welker gebied in zijn geheel lot een en dezelfde gemeente koml le
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behoren, vervallen met ingang van de datum van herindeling. Hel bestuur van die gemeente treft in
verband hiermede de nodige voorzieningen" Dit betekent in ieder geval dal de Regeling GR KS-gemeenten
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2009 waaraan uitsluiten de KS-gemeenten deelnemen komt te vervallen op 1 januari 2013. Hel besluur van
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de nieuwe gemeente Krimpenenwaard moet vervolgens de nodige voorzieningen Ireffen.
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Vervolgens bepaalt artikel 4 1 , lid 3, van de Wet arhi: "De overige gemeenschappelijke regelingen waaraan
bij een wijziging van de gemeentelijke indeling betrokken gemeenten deelnemen, blijven ongewijzigd van
kracht, mel dien verstande dat de betrokken herindelingsregeling de gemeente of gemeenlen aanwijst die,
zolang nog geen uitvoering is gegeven aan het vierde of vijfde lid van dit artikel, voor de toepassing van de
regeling in de plaats treedt onderscheidenlijk treden van op te heffen gemeenten." In de praktijk betekent dit
dal in hel welsvoorstel samenvoeging gemeenten in de Krimpenerwaard de groolsle gemeente, in dit geval
Nederiek, zal worden aangewezen om in de plaats te treden van de op te heffen gemeenlen in zaken die te
maken hebben met de loekomst van de regelingen. Wij gaan en/an uit dal in aanloop naar de vorming van
de nieuwe gemeente Krimpenerwaard een projectorganisatie zal worden opgezet waarin alle te treffen
voorzieningen tijdig worden voorbereid. De vraag hoe verder om te gaan met de gemeenschappelijke
regelingen en welke voorzieningen getroffen moeten worden en welke (financiële) gevolgen dal heeft zal in
die projectorganisatie verder beantwoord moeten worden.
Met Schoonhoven zijn wij het eens dal snelheid en zorgvuldigheid in het proces voorop moeten staan
en dat alle gemeenlen nu al moeten denken en handelen met het oog op de nieuwe gemeenle
Krimpenerwaard per 1 januari 2013,
Hel siandpunl van de fraclie Gemeente Belang Schoonhoven (wijzen Herindelingsontwerp Krimpenenvaard
af) en het standpunt van de OR van Schoonhoven (een meerderheid vindt een fusie noodzakelijk) hebben
wij voor kennisgeving aangenomen.
Zienswijze gemeenteraad Vlist (30 juni 2010)
Zowel de meerderheid van de raad als Burgemeester en Wethouders van Vlist hebben zich uitgesproken
voor een gemeentelijke herindeling en ten minste een KS-variant. De strategische agenda en het toekomstperspectief van de Krimpenerwaard. in combinatie met de kleinschaligheid en de kwetsbaarheid van
de eigen kleine organisatie, heeft de raad van Vlisl lot dit standpunt gebracht Naasl strategische argumenten is het groeiend aantal taken een argument van Vlisl voor schaalvergroting. Vlist kan mel deze
schaalgrootte haar taken in de nabije toekomst niet meer aan. In een nieuwe gemeenle kan adequaat
efficiënt en vanuit één bestuur aan alle opdrachten voor het gehele gebied worden gewerkt. Vlist heeft
steeds aangegeven dat zij de samenhang tussen de KS-gemeenlen groot vindt en dal de reeds bestaande
intensieve samenwerking niel zomaar ontstaan is. Die samenwerking vloeit logischenwijs voort uit de
opgaven en het gebied en vanuit de noodzaak tol samenwerking op de huidige operationele laken. De raad
maakt zich zorgen over de financiën en wijsl in deel 2 van de zienswijze op de gemeenschappelijke
financiële zorgen herindelingsontwerp.
Samenvallend concludeert Vlisl dal hel Herindelingsontwerp Krimpenerwaard in overeenslemming is met
de standpunten van zowel het voltallige college als de meerderheid in de raad. Een minderheid in de raad
is geen voorstander van een gemeentelijke herindeling en van deze fraclie zal de provincie een eigen
zienswijze ontvangen.
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De Vrije Kiesvereniging Gemeentebelang Vlist (VKGB) heefl op 12 juli 2010 een zienswijze ingediend. De
fractie van VKGB vindt een gemeentelijke herindeling niet nodig omdal Vlisl voldoende besluurskrachl
heeft. De fraclie vindt een herindeling niel wenselijk omdal de nadelen voor Vlist groot zijn. Tevens,vindl de
fraclie dat een herindeling onvoldoende draagvlak heeft en dat er geen duidelijk zichl is op de mening van
de inwoners van Vlist. De fraclie wil de KS-samenwerking voortzetten en heeft kritiek op de rol van de
provincie in dit proces.
Met belrekking lol hel draagvlak wijst Vlisl op een raadplegingsavond en een enquele. Uil de uitkomsten
van de raadplegingsavond en de enquête blijkl dal er geen algemeen verzel is tegen herindeling. De raad
voelt zich door de uitkomsten gesteund in haar besluit voor één Krimpenerwaardgemeente (KS) en
constateert dat er sprake is van voldoende draagvlak.
De OR is conlent mel de keus voor de KS-varianl en de OR onderschrijft de inhoud van het herindelingsontwerp. De OR vindl het belangrijk dal er voor de medewerkers snel duidelijkheid koml en verzoekt om
vaart te maken in hel besluitvormingsproces. De OR wil graag een positieve en constructieve bijdrage
leveren aan hel herindelingsproces.
Reactie Gedeputeerde Staten
Vlisl geeft aan dat een meerderheid van de raad heefl uitgesproken voorstander te zijn van ten minste een
KS-variant De argumenten die Vlist daan/oor aandraagt zijn; de strategische agenda en hel loekomslperspeclief van de Krimpenenwaard in combinatie met de kleinschaligheid en de kwetsbaarheid van de
eigen ambtelijke organisatie en de noodzaak lot schaalvergroting om de taken in de nabije toekomst aan te
kunnen. Wij zijn hel eens met deze conclusie en argumentatie van Vlist
Mel Vlist vinden wij dal de samenhang lussen de KS-gemeenten groot is en dat de bestaande intensieve
KS-samenwerking logischerwijs is ontstaan voortvloeiend uit de opgaven in het gebied en uit de noodzaak
om samen le werken bij operationele taken. Evenals Schoonhoven wil Vlist de oriënlalie houden op Gouda
en het Groene Hart. Dat wordt met ons voorstel gehonoreerd.
Vlisl heefl. door middel van een raadplegingsavond met inwoners van Viist, het maatschappelijk draagvlak
voor de bestuuriijke loekomsl onderzocht Daarnaast heefl Vllst aan inwoners de gelegenheid geboden om
vla de website een digitale enquele in ie vullen. Vlisl concludeert dat uit de uitkomsten van de raadplegingsavond en de enquête blijkt dat er geen sprake is van algemeen verzet tegen de herindeling. Wij
delen die conclusie van Vlist
Ook Vlisl gaat in op het mogelijk versneld uitvoeren van enkele concrele projeclen. Wij verwijzen u naar
onze reaclie op de zienswijze van Schoonhoven op dit punt
In het tweede deel van de zienswijze gaat Vlist in op de gemeenschappelijke zorgen rond de financiële
gevolgen bij herindeling en wijsl Vlist op hel gezamenlijk opgesteld financieel rapport. Wij komen hier in
hoofdstuk 6 op lerug.
Wij hebben kennisgenomen dat de OR van Vlisl conlent is met de keuze voor de KS-variant, de inhoud van
het herindelingsontwerp onderschrijft en graag een positieve en constructieve bijdrage wil leveren aan het
herindelingsproces.
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Wij hebben in het herindelingsontwerp aangegeven dat wij aan Vlisl in 2008 hebben iaten welen dat de
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uitgevoerde quick scan over de huidige sland van zaken bestuurskracht laat zien dat de gemeenle Vlist de
verslerking van de bestuurskracht voortvarend heeft opgepakt In het arhi-overieg heefl Vlisl laten weten
dat de raad op korte termijn een herindeling wil in KS-verband. Vlist vindl dat de KS-samenwerking de
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grenzen van zijn effectivileil en het democratisch gehalte heeft bereikt. Wij delen de opvatting van Vlist dal
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de ontwikkeling die de KS-samenwerking heefl doorgemaakt moet worden voorgezel in een KS-gemeente.
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Blj hel toetsingscrilerium interne samenhang komen wij lerug op de nadelen die de VKGB schelsl bij een
herindeling, zoals de identiteit, veriies van voorzieningen en de afstand burger en bestuur. Over het
maatschappelijk draagvlak in Vlisl voor de herindeling heeft de fractie een andere opvatting dan de raad
van Vllst Wij nemen daar kennis van. De uilspraken van de VKGB dal de rol van de provincie verre van
objectief en vooringenomen is, dat de provincie geen juisle informalie verschaft en dal de provincie een van
de grootste politieke stromingen in het gebied volkomen genegeerd heefl lalen wij geheel voor rekening van
deze fractie. Eerder hebben wij uiteengezel op welke open, transparante en zorgvuldige wijze wij in aanloop naar en lijdens hel arhi-proces hebben gehandeld.

4.4.

Zienswijze andere belanghebbenden

In de periode lussen 20 april 2010 en 15 juni 2010 hebben wij 1.451 zienswijzen ontvangen.
Slrekkinq
Aantal posilieve zienswijzen
Aantal negatieve zienswijzen
Neutraal

5
1.445
1

Type
Standaardbrieven particulieren
Slandaardbrief(kaart) (inwoners Nederlek)

536

Standaardbrief (inwoners Vlist)

497

Standaardbrief (inwoners Bergambacht)

377

Persoonliike brieven particulieren
Persoonlijke brieven en e-mails

37

(Nederiek: 14, Vlist 7. Bergambacht: 10, Ouderkerk: 1, Krimpen aan
den IJssel: 4, Gouda: 1)
Overiqe brieven
Fraclie PvdA Bergambacht

1

Vrije Kiesvereniging Gemeentebelang Vlist (VKGB)

1

Gemeentebelang Schoonhoven

1

Herkomsl
Gemeente Nederiek

550

Gemeente Vlist

505

Gemeenle Bergambacht

388

Gemeenle Schoonhoven

2

Gemeenle Ouderkerk

1

Gemeenle Krimpen aan den IJssel

4

Gemeente Gouda

1
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Het gros van de zienswijzen die wij hebben ontvangen betrefi drie standaardbrieven:
1.
één is afkomstig van de gemeenle Nederiek en alle raadsfracties, die de brief ook in hun blad
gemeentenleuws heefl opgenomen;
|
2.
één van de VKGB (Vrije Kiesvereniging Gemeenle Belang) Vlisl;
3.
één is afkomstig van de partijen Gemeentebelang, SGP. CU uit Bergambacht
I
Standaardbrieven particulieren
!
Ad 1, De eersle slandaardbrief(kaart) (ondertekend door inwoners van de gemeente Nederiek) geefl vier
argumenlen waarom een herindeling onwenselijk, onnodig en onvoldoende draagvlak heefl. Men wil dat
Nederiek zelfstandig blijfl, omdat;
:
a. er Is geen draagvlak voor een fusie onder invyoners en besluur;
b. een fusie inwoners veel geld kost;
j
c. bij een fusie voorzieningen verdwijnen (scholen, sport, winkels, gemeentehuizen enzovoorts);
d. bij een fusie de afstand tussen inwoners en bestuur groler wordt.
Bij sommigen is een extra opmerking/argument gegeven onder e.
Als deze niet eerder zijn genoemd onder l.a tot en met d, slaan ze genoemd in de hierna volgende tabel
vanaf I.e.
I
I

Ad 2. De tweede standaardbrief (ondertekend door inwoners van de gemeenle Vlisl) geefl drie argumenten
waarom een herindeling niet nodig, niel wenselijk is en onvoldoende draagvlak heefl.
a. Vlisl heefl voldoende bestuurskracht (de bestuurskracht is in de afgelopen jaren verbeterd, versterkt en
toegenomen op aspecten in de organisatie, zodal Vlisl goed in staat is om in de toekomst aan haar
opgaven te voldoen).
b. De nadelen voor Vlisl zijn le groot (hel lokale bestuur koml (fysiek) verder van de burger af te staan;
een dorpsraad is geen volwaardig alternatief; de unieke identiteit koml in gevaar; hel openhouden van
twee zwembaden komt in gevaar; het voortbestaan van de multifunctionele gebouwen in Haastrecht en
Stolwijk komt in gevaar; een herindeling zal èen negatief effeel hebben op de financiële stabiliteit
c. Bij een meerderheid van de geïnterviewden over het KS-evaluatierapport, bestaat geen draagvlak. Men
geeft de voorkeur aan hel verstevigen en uilbouwen van de samenwerking.
Bij sommige standaardbrieven is onder een PS ëen extra opmerking gemaakl;
Als deze niel eerder zijn genoemd onder 2.a lol én met 2.c. slaan ze genoemd in de hierna volgende label
vanaf 2.d.
Ad 3. De derde standaardbrief (ondertekend door inwoners van de gemeenle Bergambacht) geeft
argumenten waarom een herindeling niet nodig, niet wenselijk is en onvoldoende draagvlak heeft.
a. Bergambacht is een financieel krachlige genbeente.
b. Bergambacht kenl een gezond bestuuriijk klimaat.
c. Bergambacht toont daadkracht en betrouwbaarheid
d. Bergambacht heeft een goed voorzieningenniveau.
e. Bergambacht heeft goede conlacten met de inwoners, het bedrijfsleven, de verenigingen en vele
organisaties.
r
Bergambacht heefl haar zaken volgens het bestuurskrachtonderzoek goed voor elkaar en is prima in
staat ook in de nabije toekomst een zelfstandige gemeenle le blijven,
g. Bergambacht erkent het belang van goede samenwerking in de Krimpenerwaard.
h. Bergambacht heeft geen steekhoudende argumenlen gehoord voor een herindeling.
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O

i.

Financiële problemen van andere gemeenten komen op het bordje van Bergambacht

'IO
O
1-4

j.

Grote financiële probtemen door een lagere uilkering van het Rijk.

O

k.

Hogere lokale lasten.

Verder geeft de brief de grootste risico's voor de inwoners weer:

I.

Het uitkleden van hel lokale voorzieningenniveau.

m.

Aantasting van de leefbaarheid en identiteit van de kemen.

n.

a
o
o
hJ

'A

Slagnering van projecten en plannen, omdal na een herindeling alle energie opgaat in het één
worden.

0.

Meer afstand tussen burger en besluur.

p.

Een afname van de bestuuriijke stabiliteit.

q.

Een afname van de besluuriijke betrokkenheid.

r.

Meer bureaucratie.

s.

Een grotere ambtelijke organisatie en dus meer kosten.

1.

Fors inleveren van de eigen zeggenschap (lokale aulonomie).

Persoonliike brieven
In hel aanlal persoonlijke brieven, dal via de post en e-mail zijn binnengekomen, staan - samengevat - de
volgende argumenten:
gevoerde proces; geen draagvlak;
andere variant K6; K4/K2; Schoonhoven/Lopik; alle kernen weer zelfstandig; men wil liever eerst de
evalualie KS-samenwerkingsverband afwachten; KS-samenwerkingsverband langzaam lalen groeien
tot samengaan;
voorzieningen en identiteit: bezorgd over hel voorzieningenniveau en leefbaarheid in de kleine
kemen en veriies aan cultuur en idenliteil;
financiën: men denkt dat herindeling kostenverhogend gaat werken; opdraaien van schulden van
andere gemeenten;
relatie burger-bestuur; men denkl dal kloof lussen besluur en burger groter wordt;
geen verbetering; men venwacht dal K5 (ook) niel genoeg legenwicht kan worden geboden aan
naburige gemeenten en samenwerkingsverbanden;
veiligheid; men denkt dat de veiligheid niet goed geregeld kan worden op le grole afstand.
Als argumenten niel eerder zijn genoemd slaan ze onder 4 opgenomen in de onderstaande tabel.
Hieronder gaan we in op argumenten die in de verschillende zienswijzen zijn genoemd.
1. Zienswijzen inwoners van Nederlek

Reactie

l.a. Er is geen draagvlak voor een fusie onder inwoners en In hoofdstuk 5 van ons voorstel gaan wij uitvoerig in op het
bestuur.

criterium draagvlak en de toetsing daarvan. Wij stellen vast
dat er sprake is van voldoende maatschappelijk, bestuuriijk
en regionaal draaqvlak.

1.b. Een fusie kost de inwoners veel geld.

^ ^

Dat hoeft niet zo te zijn; dat hangt af in welke gemeente/
kern u nu woont in de Krimpenerwaard en van de keuze die
de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard voor u maakt.

l.c. Bij een fusie verdwijnen voorzieningen (scholen, sport, Hel mogelijk verdvwjnen van voorzieningen staat los van
winkels, gemeentehuizen enzovoorts).

ivel of geen fusie van gemeenten. Voor een buurtsuper zal
3en gemeentelijke herindeling geen gevolgen hebben voor
net leit of zijn super in kern A of gemeente B staat.
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Herindeling kan ook een positief effect hebben omdat een
grolere gemeente meer mogelijkheden heeft om het
^foorzie ningen niveau op peil le houden en om een goed
kernenbeleid te voeren.
1 d. Bij een fusie wordt de afstand tussen inwoners en

Wij begrijpen deze bezorgdheid. De gevoelde afstand

besluur groter.

tussen inwoners en bestuur kan groter worden omdat
Destuurders nieuw zijn, niet overal de lokale situalie goed
mennen omdat ze verder weg wonen. Via een actief
kernenbeleid kan ervoor gezorgd worden dat die afstand
1

wordt verkleind en dat de kernen vitaal blijven. De fysieke
afstand zal groter worden. Maar die afstand kan worden
verkleind door le werken met decentrale loketten of
dienstveriening via internet zoals dat nu al gebeurt met

1

1

Daspoorten,rijbewijzen,inzien van gemeentelijke stukken.
Een grotere gemeente heeft meer mogelijkheden voor
kernenbeleid en interactief beleid.

Overige argumenten (niet eerdergenoemd onder l.a
t/m I.d)
l.e. Het verminderen van het aanlal gemeenten werkt.

De directeur van het Coelo concludeert in een artikel in

eerder kostenverhogend dan kostenveriagend (Centrum

ESB dal er geen aanwijzingen zijn dat recente her-

Lfoor onderzoek van de economie van de lagere over-

indelingen lot besparingen hebben geleid, integendeel en

tieden - Coelo).

dal hel daarom onverstandig is bezuinigingen door
Dpschaling in le boeken, zoals hel rapport Kalden voorstelt.
\N\] nemen daar kennis van en wijzen erop dal de herindelingsoperatie in de Krimpenerwaard door ons niet is
ingegeven door bezuinigingen, maar door versterking van
de lokale besluurskrachl.

1.f. De sociale, culturele, maatschappelijke en economische Het onderzoek van de Universiteil van Tilburg laat zien dat
activiteilen zijn georiënteerd op regio Rijnmond.

de overgrote meerderheid van de inwoners van Nederlek
'
1 - zich vertwnden voelt met de eigen woonplaats en dal de
1

verbondenheid met de Krimpenerwaard groter is dan met
Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse regio.

I.g. Schaalvergroting is achterhaald.

Wij zijn het hier niet mee eens en de prakiijk laal anders
zien. Bijvoorbeeld de VNG zal in een open en intensief
gesprek mel de leden in het najaar 2010 van gedachten
wisselen over de bestuuriijke inrichting van Nederland en
Tiogelijk opschaiing van gemeenten. Schaalvergroting is
DOk geen doel op zich maar kan een middel zijn voor het
aereiken van meer bestuurskracht.

I.h. Schaalvergroting leidt tot meer bureaucratie.
1,1. Het dorpse karakter verdwijnt.

Wij nemen kennis van deze stelling.
[

Een herindeling betekent wel de opheffing van een ge-

l
!

een dorp. Hel verdwijnen van het dorpse karakter koml niet

meente, maar niet de opheffing van een gemeenschap of
door een herindeling, maar heefl andere oorzaken zoals
uitbreiding met woningen of bedrijfsterreinen of door
afname van de bevolkinq en van voorzieninqen.
1 .j. Nederiek Is meer georiënteerd op Rotlerdam.

Zie onder l.f.
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l.k. Een eerdere fusie heeft geen verbeteringen gebrachl.

Uil het onderzoek Processen en effecten herindeling (2009)
komt onder andere naar voren dal na een herindeling er
een betere dienstveriening voor burgers en tiedrijven zal
sijn en kwalitatief belere ambtenaren en bestuurders.

1.1. De grotere gemeenten binnen de fusie krijgen straks

De nieuwe gemeente Krimpenenwaard zai bestaan utt

meer aandacht.

12 kernen en niet uit grotere gemeenten. De grootste kern
is Schoonhoven mel bijna 12.000 inwoners, de kleinste
kern is Lageweg/IJssellaan mei 1470 inwoners. Wij vinden
dal de KS-gemeenten nu al afspraken moeten gaan maken
over hoe de nieuwe gemeente aandacht zal gaan geven
aan de 12 kemen.

I.m. Er is geen democralische beslissing.

De rechtstreeks gekozen gemeenteraden. Provinciale
Slaten en de Tweede en Eerste Kamer nemen op grond
van de Wet arhi democratische beslissingen over
[jemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard.

I.n, Doordal de gemeenten naar elkaar groeien, zal het
groen verdwijnen

De vijf Krimpenenvaandgemeenten liggen alle in hel Groene
Hart met een restrictief beleid. De provincie en hel Rijk zien
daarop toe. Mede om die reden verwachten wij niel dat de
gemeenlen naar elkaar zullen toegroeien en het groen zal
verdwijnen. Ook wijzen wij u op het realiseren van het
\/eenweidepact mei als een van de doelstellingen de
aanleq van nieuwe naluur,

1.0. Als het hoogheemraadschap onder de provincie komt. Zoals bij u bekend vindt er een discussie plaats over de
kan die de waterhuishouding regelen. Een punt minder voor bestuuriijke loekomst van gemeenten, provincies en
de fusie.

waterschappen. Een nieuw kabinet gaat daar mogelijk
Desluiten over nemen, maar zover is het nog niel.

1 .p. Geeft alleen maar onrust in de gemeente.

Herindeling kan bij sommige inwoners lot heftige emoties
en onrust leiden. Dat komt vooral voort uil de vrees dat er
ets verioren zal gaan dat door de lokale dorpsgenoten als
waardevol wordt gezien. Hier ligl een belangrijke opdrachl
t/oor de nieuwe gemeente in het kader van het kernenbeleid. Wij hebben in het arhi-traject informatiekranten
verspreid en bewonersavonden georganiseerd om zoveel
moqelijk onrust weg te nemen.

1,q. Grootschaligheid is onbeheersbaar. Het zijn bodemloze Wij nemen kennis van deze steling, die wij overigens niel
aulten.

qoed kunnen plaatsen.

l.r. Herindeling moet vanuil de bevolking zelf komen.

Een vrijwillige herindeling, dus van onderop en door de
gemeenteraden zelf in gang gezet heeft ook onze voorkeur.
Maar als de gemeenten er gezamenlijk niel uilkomen, zal
de provincie het initiatief moeten nemen. En na veel besluuriijk overieg met de gemeenten in de Krimpenerwaard
nebben wij uiteindelijk ervoor gekozen om zelf een herndelinqsprocedure te starten.

1 .s. Aandacht voor gehandicapten en chronisch zieke

Ws dat een gevolg is van de tolstandkoming van een KS-

mensen wordt minimaal.

gemeenten dat vinden wij dat de nieuwe gemeenle daar
meer aandachl aan moet besleden. Wij geven u mee dat
IU al te bespreken met uw gemeenfebesluur.
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1.1. Het is een verwatering van mijn stemrechl en dus slecht U heeft een zienswijze ingediend en daarmee gebruikgemaakt van uw democratisch recht om uw stem in deze

voor de democratie.

lierind el ing 5 procedure le lalen horen, Daarnaast kunt u in
november 2012 bij de herindelingsverkiezingen gaan
stemmen voor de nieuwe gemeenteraad.
1 .u. Hoe groter het draagvlak des te moeilijk overzichtelijk

Wij nemen kennis van deze slelling, die wij overigens ntel

krijgen = meer draaqvlak. meer mensen, meer geld.

goed kunnen plaatsen,

2. Zienswijzen inwoners Vlist

Reactie

2.3. Vlist heeft voldoende bestuurskracht (de bes luu rs krachl |Wij ijhebben eerder vastgesleld dat Vlist de verslerking van
IS in de afgelopen jaren vert>eterd, versterkt en toegenomen de bestuurskracht voortvarend heeft opgepakt. In hel arhiop aspecten in de organisatie, zodat Vlist goed in staat is

overieg heeft Vlist lalen weten dat de raad op korte termijn

om in de loekomst aan haar opgaven te voldoen)

een herindeling wil in K5-verband. De argumenlen die Vlisl
daarvoor aandraagt zijn: de strategische agenda en het
[oekomstperspeclief van de Krimpenenwaard in combinatie
met de kleinschaligheid en de kwetsbaarheid van de eigen
ambtelijke organisatie en de noodzaak tot schaalvergroting
om de laken in de nabije toekomst aan te kunnen. Wij zijn
hel eens met deze conclusie en argumentatie van Vlist.

2.b. De nadelen voor Vlisl zijn te groot (het lokale bestuur

De nadelen die hier worden aangegeven

komt (fysiek) verder van de burger af te slaan; een dorps-

[voorzieningenniveau, identiieit. kemenbeleid) komen ook

raad is geen volwaardig alternatief; de unieke identiteil komt n andere zienswijzen terug.
n gevaar; hel openhouden van twee zwembaden komt in

Zie de reactie onder 1 .c en 1 .d.

gevaar; het voortbestaan van de multifunctionele gebouwen
in Haastrecht en Stolwijk koml in gevaar; een herindeling zal
een negatief effect hebben op de financiële slabiliteil. i
2.C. Bij een meerderheid van de geïnterviewden ten

De gemeenteraad van Vlist vindt dal de KS-samenwerking

behoeve van het K5 evaluatierapport, bestaat geen

de grenzen van zijn effectiviteit en het democratisch gehalte

draagvlak. Men geeft de voorkeur aan hel verslevigenien

-teeft bereikt. Wij delen de opvaUing van Vlist dat de

uitbouwen van de samenwerking.

ontwikkeling die de KS-samenwerking heeft doorgemaakt
moet worden voortgezet in een KS-gemeente.

Overige argumenten
2.d. Schaalvergroting leidl lol bureaucratie, besturen op

Zie de reactie onder 1 .d.

afstand en ontpersoonlijking van de relaties btnnen de]
nsteliingen.
3. Zienswijzen inwoners Bergambacht

Reactie

3.a. Bergambacht is een ftnancieel krachlige gemeenle, dus De vraag of Bergambacht zelfstandig kan blijven hangl niet
kan zelfstandig blijven.

1

alleen af van de financiële positie, maar ook van de taken
en opgaven in de gehele Krimpenenvaard, de
Dest uu rsk racht van de individuele gemeenten en een
regionaal consistent eindbeeld voor de Krimpenerwaard.

3.b. Bergambacht kent een gezond bestuuriijk klimaat

Wij nemen daar kennis van en gaan ervan uit dat de
ervaringen in Bergambacht kunnen worden benut voor de
nieuwe gemeente.

3.C. Bergambacht toonl daadkracht en betrouwbaarheid.

Wij nemen daar kennis van. Zie ook onder 3.b.

3.d, Bergambacht heeft een goed voorzieningenniveau.

Wij nemen daar kennis van. Zie ook de reactie onder l.c.

3.e. Bergambacht heeft goede contacten met de inwoners, Wij nemen daar kennis van. Zie ook de reactie onder 1.d.
iet bedrijfsleven, de verenigingen en vele organisaties.
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3.f. Bergambacht heeft haar zaken volgens hel besluurs-

Uil het bestuurskrachtonderzoek van Bergambacht blijkt dat

•trachtonderzoek goed voor elkaar en is prima in staat ook in Bergambacht een zetft)ewuste gemeenle is die weet wat
de nabije toekomst een zelfstandige gemeente le blijven.

wel en wat niel tol de eigen mogelijkheden behoort. Maar
hel onderzoek laal ook zien dat de KS-samenwerking de
eigen beleidsvrijheid en kaderstellende rol voor de
strateqische opqaven beperkt.

3.g. Bergambacht erkent hel belang van goede samen-

Wij erkennen dat Bergambacht een betrouwbare partner is

werkinq in de Krimpenerwaard.

in de K5-samenwerkinq.

3.h. Bergambacht heeft geen steekhoudende argumenten

In hoofdsluk 0 en hoofdsluk 6 van dit voorstel hebben wij

gehoord voor een herindeling.

de argumenlen aangedragen: de forse opgaven en taken
waarvoor de 5 gemeenlen staan en de noodzaak om dat
vanuit één bestuur op te pakken; de constalering dat de
5 gemeenten door de beperitte schaalgrootte en bestuurs<racht de taken en loename ervan in de loekomst niet meer
aankunnen: het ontbreken van een gezamenlijk gedeelde
loekomslvisie en een duurzame toekomstbestendige
oplossing voor de qehele Krimpenenwaard.

3.1. Financiële problemen van andere gemeenlen komen op De begrotingen van alle gemeenlen staan onder druk door
hel bordje van Bergambacht.

de gevolgen van de economische crisis. Van de 73 gemeenlen in Zuid-Holland hebben 42 gemeenlen een
sluitende begroiing 2010 en een niet-sluitende meerjarenraming. De mogelijke problemen komen niet op hel
Dordje van Bergambacht, maar zullen gevolgen hebben
voor de nieuwe qemeenle Krimpenenwaard.

3.j. Grote financiële problemen door een lagere uilkering

Zie onder 3.i. Overigens krijgt de nieuwe gemeente

van hel Rijk.

Krimpenerwaard ruim 16.6 miljoen euro in de periode 2013
lot en met 2016.

3.k. Hogere iokale lasten.

Zie onder l.b.

3.1. Het uitkleden van het lokale voorzieningenniveau.

Zie onder l.c.

3.m. Aantasting van de leefbaarheid en identiteit van de

Zie onder l.c.

Kernen.
3.n. Slagnering van projecten en plannen, omdat na een

Wij hebben voorgesteld dal de 5 gemeenten in aanloop

herindeling alle energie opgaat in hel één worden.

iaar de fusie per 2013 afspraken maken over onder andere
iet versneld uitvoeren van projeclen die ten goede komen
van de nieuwe gemeenle. Ook wij zullen daar een bijdrage
aan leveren.

3.0. Meer afstand tussen burqer en bestuur.

Zie onder I.d.

3.p. Een afname van de bestuuriijke stabiliteit.

Wij zien geen enkele aanleiding om te veronderstellen dal
mel de vorming van de gemeenle Krimpenenwaard de
sesluuriijke stabiliteit zal afnemen.

3.q. Een afname van de bestuuriijke betrokkenheid.

Wij venwachten niet dat hel nieuwe gemeeniebestuur
minder betrokken zal zijn bij de inwoners dan thans hel
qeval is.

3.r. Meer bureaucratie.

Wij nemen daar kennis van en vinden dat meer
bureaucratie, als dal al hel geval zal zijn. niet per se
samenhangt met de vorminq van een nieuwe gemeente.

A^

3.5. Een grotere ambtelijke organisalie en dus meer kosten. Ofde nieuwe amblelijke organisatie van de gemeente
Krimpenerwaard groler is dan thans het geval is bij de 5
gemeenten en meer gaat kosten dat weten wij niet. Het
opzetten en inrichten van de nieuwe ambtelijke organisatie
is een zaak voor de nieuwe gemeente.
3.1. Fors inleveren van de eigen zeggenschap (lokale

Zie onder I.d.

autonomie).
4. Zienswijzen persoonlijke brieven en e-mails

Reactie

4.a. Diverse inwoners uil Krimpen a/d IJssel geven de

Wij nemen kennis van deze opvattingen van inwoners van

voorkeur aan de K2-varianl (Krimpen a/d IJssel en

Krimpen aan den IJssel. Het gemeentebestuur van Krimpen

Mederiek) vanwege de planologische opgaven waarvoor

aan den Usse! kiest voor handhaven zelfstandigheid en

beide gemeenten staan (potder Krimpen; nieuwe

derhalve niet voor de K2-variant. Ook Nederiek kiest niet

oeververbinding; terugdringen verrommeling van het gebied voor de K2-variant.
tussen Krimpen en Nederlek: invullen beperkte toekomstige
x> uw behoefte).
4.b. Diverse inwoners uil Krimpen aan den IJssel vinden

Nu noch de afzonderlijke K5-gemeenten, noch Krimpen aan

een herindeling gewenst inclusief Krimpen aan den IJssel

den IJssel kiezen voor de K6-variant, moeten wij vaststellen

[K6-variant).

dat daar geen enkel bestuuriijk draagvlak voor bestaat. Om
die reden hebben wij de K6-variant niet verder in de
procedure meegenomen.

4.C. Diverse inwoners uit Krimpen aan den IJssel geven aan Zie onder 4,b. De arhi-procedure is niet geëindigd op hel
dat het niet duidelijk is waarom de K6-variant en de K4/K2 iis moment van de raadsverkiezingen maar zal eindigen als na
losgelaten:

de herindelingsverkiezingen in november 2012 met ingang

waarom voor K5 en niel voor K6 gekozen;

van 1 januari 2013 de nieuwe gemeente Krimpenerwaard

waarom eindigde de arhi-procedure precies op het

Dntstaat. Mogelijk gewijzigde inzichten van raadsleden

momenl van de raadsverkiezingen;

komen tot uiting in raadsbesluiten. De meenderheid van de

waarom is geen rekening gehouden met (mogelijk)

gemeenieraad van Krimpen aan den IJssel is voor

gewijzigde inzichten van nieuw gekozen raadsleden;

landhaven zelfstandigheid. De vorming van een K2- en

de redenering dat bij K4/K2 sprake is van schaal-

een K4-gemeenle met elk njim 40.000 inwoners betekent

verkleining is niel duidelijk, (dan waren er twee

een schaalverkleining ten opzichte van een KS-gemeente

gemeenten van ieder 40.000 inwoners ontstaan).

met ongeveer 55.000 inwoners.

4.d. Diverse inwoners uit Stolwijk (Vlist) staan positief

Wij nemen hier kennis van en verwijzen naar de paragraaf

tegenover herindeling, maar pleiten wel voor aantal jaren

in dit voorstel over de financiën met betrekking tot de

uitstel van mindere uilkering uit het Gemeentefonds, zodal nieuwe gemeente Krimpenenvaard.
voorbereiding en eersle start goed kan verlopen. Hel gaat
lier dan niet om de frictiekosten.
4.e. Diverse inwoners uit Haastrecht (Vlist) zeggen, dat er

Zoals wij ook in onze informatiekranten hebben

weliswaar nog niels is beslolen. maar de provincie al heefl aangegeven geven Provinciale Staten een
Deslist.

herindelingsadvies aan de Minister van BZK. Het is
ileindelijk de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die
besluiten over de herindeling in de Krimpenerwaard.

4.f. Inwoner uit Haastrecht (Vlisl) zegt, dat er geen bewijs is, Wij willen deze inwoner graag verwijzen naar de
dal de gemeenten zelfstandig te kwetsbaar zijn.

zienswijzen van de gemeenteraden van Vlist, Ouderkerk en
Schoonhoven die ervan overtuigd zijn dat zelfstandig
voortbestaan mede vanwege de kwetsbare siluatie in de
loekomsl niet meer kan.
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4.g. Inwoners uil Haastrecht (Vlist) vinden dat er voorbij

Zie onder l.c. en I.d.

wordt gegaan aan cultuur en de idenliteil.
4.h. Inwoner uit Haastrecht (Vlist) vindt dal ook een KS-

Wij zijn ervan overtuigd dal een KS-gemeenle met

gemeente niel voldoende tegenwicht kan bieden aan

ongeveer 55.000 inwoners voldoende tegenwicht kan

naburige gemeenten en samenwerkingsverbanden. De

bieden aan buurgemeenten en voldoende bestuurskracht

provincie is er loch voor om evenwicht te behouden tussen zal hebben om goed le kunnen functioneren in samende grote en kleine gemeenten?

wericingsverbanden zoals het ISMH en de Veiligheidsregio
Hollands Midden.

4.i. Inwoner uil Haastrecht (Vlisl) geeft aan dat de veiligheid Evenals de huidige gemeente Vlist zal de nteuwe gemeente
m Haastrecht niet kan worden geregeld vanuit Leiden.

Krimpenenwaard vallen onder de Veiligheidsregio Hollands
Midden en hel Poliliekorps Hollands Midden. De centrumgemeente van de Veiligheidsregio Hollands Midden is
Leiden.

4.j. Inwoner uit Stolwijk (Vlist) is verbaasd dal de gemeenle Wij nemen daar kennis van. Het is aan de gemeente Vlisl
eerst een standpunt heeft ingenomen en achteraf de

Dm te bepalen wanneer en op welke wijze het maat-

Ingezetenen hun mening heeft gevraagd.

schappelijk draagvlak voor de bestuuriijke toekomst wordt
vastgesleld. Wij wijzen u ook op hoofdstuk 5 van dit
voorstel waarbij wij uilvoerig ingaan op het criterium
draagvlak.

4.k. Inwoner utt Haastrecht (Viist) zegt dat herindeling de

Zie onder l.b.

burger alleen maar geld gaat kosten.
4.1. Inwoner uil Haastrecht (Vlist) is bang dal de kloof tussen|Zie onder I.d. Uw pleidooi voor schaalverkleining, dat wil
besluur en burger nog groter wordt. Pleil ervoor alle kernen zeggen dal alle kernen (weer) een zelfstandige gemeente
weer zelfstandig te iaten worden.
worden wordt door geen enkel gemeentebestuur in de
Krimpenenvaard onderschreven.
4,m. Vrije Kiesvereniging Gemeentebelang Viist prefereert

Onze reactie op de zienswijze van de VKGB hebben wij

een zelfstandige gemeenie Vlisl. want Vlist heeft voldoende Dpgenomen bij onze reactie op de zienswijze van de raad
bestuurskracht, de nadelen zijn le grool. er is onvoldoende van Vlist. Wij venwijzen u naar hoofdstuk 4,3.
draagvlak, er is geen duidelijk zicht op de mening van de
inwoners, de KS-samenwerking moei voortgezet worden, de
rol van de provincte is nïet objectief en vooringenomen.
4.n. Inwoners uit Schoonhoven geven aan dat de

Zie onder I.d.

[gedwongen) samenvoeging leidl tol venwalering van de
betrokkenheid van de inwoners bij het democratisch proces
[grotere afstand tussen bestuur en inwoners, zowel letteriijk
als figuurtijk).
4,0. Inwoner uit Schoonhoven geeft voorkeur aan fusie van Uw voorkeur voor een fusie lussen Schoonhoven en Lopik
Schoonhoven met Lopik, gezien de grolere binding met

wordt niet gedeeld door Schoonhoven. Vanuit Lopik hebben

Ulrecht

wij geen signalen ontvangen dat Lopik wil fuseren met
Schoonhoven.

4.p. Inwoners uit Schoonhoven willen handhaving van

Geen enkele gemeente in de Krimpenenwaard heefl in de

nuidige indeling, maar wel gemeenschappelijk

arhi-procedure gepleil voor een shared service centre als

administratiekantoor (shared service centre).

alternatief voor herindeling. Het standpunt van de
gemeenieraad van Schoonhoven is u bekend: vorming van
een gemeente Krimpenenwaard.
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4.q. Gemeente Betang Schoonhoven vindt het een

Wij nemen daar kennis van en wijzen u op onze reactie op

verkeerde zaak dat Schoonhoven geen kans meer krijgt eenlde zienswijze van de gemeenteraad van Schoonhoven. De
kroonbenoemde burgemeester te benoemen; Gemeente

procedure voor een Kroonbenoemde burgemeesler voor de

Belang Schoonhoven hecht aan het belang van eigen

nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal spoedig in 2013

gemeentelokelten. veerdienst en eigen regiefuncties;

starten. Wij hebben zorgvuldig het proces en de procedure.

Drovincie heeft te eenzijdige en te voorbarige informatie

inclusief onze informatieverstrekking voor deze herindeling

verstrekt.

dooriopen.

4.r. Inwoner uit Beritenwoude (Bergambacht) geeft aan dat Wij nemen daar kennis van.
grolere gemeenlen (met meer bestuurskracht) lelden tol
meer uniformiteit en centrale sturing. Hij baseert zich op het
Coelo-onderzoek.
4.S. Inwoners uit Berkenwoude (Bergambacht) geven de

Uw voorkeur, verdere uitbouw van de KS-samenwerking in

voorkeur aan uilbouw van (geïntensiveerde) samenwerking plaats van herindeling, wordt niet gedeeld door een
in de Krimpenerwaard.

meerderheid van de belrokken gemeenlen.

4.1. Inwoner ult Bergambacht vindl herindeling zeer gewensl Wij hebben met de 5 gemeenten een Werkgroep Financiën
maar vraagt wel om serieus discussie aan te gaan met K5-

Krimpenerwaard ingesteld die de financiële kant van de

gemeenlen over de financiële kanl van het voorstel.

herindeling en de gevolgen daarvan in kaart heeft gebracht.

4,u. Inwoners uit Ammerstol (Bergambacht) maken zich

Zie onder l . c . I.d. en 4.t.

zorgen over hel voorzieningenniveau en de leefbaariieid
gezien de financiële consequenlies bij hel vormen van een
nieuwe qemeente.
4.V. Inwoner van Bergambacht is positief over de

Zie onder 4.b en 4.c.

Herindeling, maar had nog liever K6 (inclusief Krimpen)
gezien.
4.W. Inwoner uit Bergambacht geeft aan dat de KS-samen-

Bij de gemeenten in de Krimpenerwaard is eind 2008 een

werking in 2012 geëvalueerd zou worden; dit proces komt te iDestuurlijke patstelling onistaan over de aard en intensiteit
vroeg.

van de KS-samenwerking en de bestuuriijke loekomst van
de gemeenten. Mede om die reden hebben wij de arhiDrocedure gestart.

4.x. PvdA uil Bergambacht is absolute voorstander van

Zie onder 4.b., 4.c en 4.1. Tevens verwijzen wij naar onze

herindeling, maar had nog liever K6 (incusief. Krimpen)

reactie op de zienswijze van de gemeenteraad van

gezien. PvdA vraagl aandacht voor objeclieve. financiële

Bergambacht en met name bij het onderdeel vitale kemen,

Dasis; aandacht voor leefbaarheid in kleine kernen; beter

vitaal platteland en menselijke maal en schaal.

openbaar vervoer in kleine kernen; grondruil (bij
Stolwijkersluis) met Gouda om de Krimpenerwaard ook echt
sterk te maken: geen centrumgemeente maar bijvoorbeeld
Dp 3 plaatsen een loket en rondrijdende gemeenlebus;
opschudding van overige samenwerkingsverbanden, zodal
laken weer terugvloeien naar nieuwe grote zelfstandige
gemeenle.
4.y, Inwoner uit Lekkerkerk (Nederlek) wil hel samen-

Zie onder 4,w.

werkingsverband langzaam laten groeien, zodat samensmellinq vanzelf komt.
4.Z. Inwoner uit Lekkerkerk (Nedertek) is bang dal straks

Zle onder 1.1.

Schoonhoven de lakens gaal uildelen.
4.a.a. Inwoner uit Lekkerkerk (Nederiek) wil geen
hondenbelasting gaan betalen na herindeling.

De raad van de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard zal na 1
ianuari 2013, als u eigenaar bent van één of meer honden,
gaan bepalen of en zo ja hoeveel belasting u gaal betalen.

4d

4,a.b. Inwoner uil Krimpen aan de Lek (Nederiek) ziet een

De door u voorgestelde logischer indeling in twee

logischer indeling in 2 gemeenten: west en oost met als

gemeenlen in de Krimpenenwaard wordt door de

•eden de oriëntatie voor alleriei voorzieningen op Rijnmond S gemeenten in de Krimpenerwaard en door ons niel
[west) en Gouda (oosl).

gedeeld. Daar komt bij dat wij vinden dat één gemeenle in
de Krimpenenwaard de uiteindelijke besluuriijke verantwoordelijkheid moei dragen voor belangrijke regionale
opqaven zoals het Veenweidepact.

4.a.c. Inwoner uil Krimpen aan de Lek (Nederiek) geefl aan Wij zijn hel eens mel u dat gemeenten van elkaar kunnen
dal gemeenlen moeten leren van andere gemeenlen,

leren. De VNG ondersteunt de gemeenlen daarbij.

zonder financieel afhankelijk te worden.
4.a.d. Inwoner uil Nedertek is bang dal de polder lussen

In de Polder Krimpen, gelegen binnen de gemeente

Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel helemaal

Nederiek, ligl hel recreatiegebied Crimpenerhout en zijn er

wordl volgebouwd na herindeling.

agrarische functies. Nederlek wll ongewenste nietagragrische functies in dil gebied tegenhouden. Nederiek
neeft daartoe de Gebiedsvisie Polder Krimpen vastgesteld.
Deze visie zal Nederlek meenemen in de profielschets van
de nieuwe qemeenle Krimpenenwaard.

4.a.e. Inwoner uil Nedertek is bang dat Nederiek moet

Zie onder 3.i.

opdraaien voor de schulden van bijvoorbeeld Ouderkerk
aan den IJssel.
4.a.f. Inwoner uit Krimpen aan de Lek (Nederiek) bepleit

U bepleit daarmee een fusie van een deel van Nederiek

samengaan van Krimpen aan de Lek met Krimpen aan den [Krimpen aan de Lek) met Krimpen aan den IJssel. Met de
IJssel.

gemeenlen in de Krimpenenwaard hebben wij niel gekozen
voor hel opdelen van een bestaande qemeente.

4.a.g, Inwoner uit Lekkerkerk (Nederlek) zegt na herindeling Maar venwachting in november 2012 zullen er herniets meer te zeggen te hebben en vreest (nog) meer

ndelingsverkiezingen zijn en kunt u uw stem uitbrengen

invloed van RoUerdam.

voor de leden van de nieuwe gemeenteraad
Krimpenenwaard. Deze nieuwe gemeente met SS.OOO
inwoners zal een sterkere speler zijn in het regionale
krachtenveld, dus ook ten opzichte van de Rotterdamse
regio en de daarin gelegen gemeente Krimpen aan den
IJssel.

4.a.h. Inwoner uit Ouderkerk aan den IJssel is aperte

Voor onze reactie over de afstand inwoner en bestuur

tegenstander van herindeling, want hel besluur moet dicht

wijzen wij u naar 1 .d. Uw keuze voor opdelen van de

bij de burger blijven.

gemeenle Ouderkerti (Ouderkeric aan den IJssel en de

Als hel loch lol herindeling komt, dan met Krimpen aan den gemeente Nederlek (Krimpen aan de Lek) en een fusie met
IJssel met als belangrijkste reden dal hel om één

Krimpen aan den IJssel wordt niet door de KS-gemeenlen

geografisch gebted gaal en dal de bewoners van Krimpen

3n niel door Krimpen aan den IJssel gedeeld.

aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel voor vrijwel alle
voorzieningen op Krimpen aan den IJssel zijn aangewezen.
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4.5

Conclusie

Wij hebben uilgebreid kennisgenomen van alle zienswijzen en hebben hiervoor op de aangedragen
argumenten een reactie gegeven. Alles afwegende komen wij lot de concluste dal de zienswijzen geen
aanleiding geven af te wijken van de bestuuriijke Indeling van de Krimpenerwaard zoals voorgesteld in hel
Herindelingsonlwerp Krimpenerwaard.
Wij handhaven ons voorstel uit het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard dal voor de verslerking van de
bestuurskracht in de Krimpenerwaard de gemeenlen Bergambacht. Nederlek, Ouderkerk. Schoonhoven en
Vlist moeten worden samengevoegd lot de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard.
Wij blijven van oordeel dal gemeenielijke herindeling van de vijf gemeenlen in de Krimpenerwaard onvermijdelijk is en dal allernalieven niet meer haalbaar zijn. Wij slellen vast dal de KS-samenwerking geen
duurzame oplossing biedt in de loekomsl voor opgaven en taken in het gehele gebied. Andere samenwerkingsmodellen voor de bestuuriijke toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard zijn niet
aangedragen.
De loetsing van ons herindelingsvoorstel zal in hoofdsluk 5 worden beschreven.
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Toetsing aan de criteria herindeling

5.1

Criteria herindeling
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In hel Herindelingsontwerp Krimpenenwaard hebben wij onze keuze voor de versterking van de
bestuurskracht in de Krimpenerwaard door gemeentelijke herindeling van de KS-gemeenlen lol één
gemeente geloetsl aan de crileria van hel beleidskader gemeenielijke herindeling, de criteria uit ons
provinciaal beleidskader en de aangedragen aandachtspunten en randvoorwaarden.

M

De loelsing aan deze criteria, die zijn opgenomen in dil hoofdstuk, laal hel volgende zien.
5.1.1

Toets bestuurskracht en duurzaamheid

De vijf gemeenten hebben in 2004/200S hun bestuurskracht door een extern bureau laten onderzoeken. De
conclusie destijds was dat de bestuurskracht van Ouderkerk matig tot onvoldoende was, van Vlist malig lol
voldoende en van de andere drie gemeenten voldoende, maar dal er ook verbelerpunlen waren. Alle
gemeenten hebben verbeteringen in gang gezet, zo bleek ook uil de quick scans van 2008. In de daarop
volgende discussie over de bestuurlijke loekomst is. zo blijkt uit de ingekomen zienswijzen, voor Ouderkerk,
Vlist en Schoonhoven duidelijk geworden dal de bestuurskracht van de afzonderiijke gemeenlen versterkt
moetworden.
]
Ouderkerk geefl aan dal de gemeente sleeds vaker wordl geconfronleerd met decentrale laken waardoor
hel lakenpakkei van de gemeenle sleeds groler wordl en de gemeenle tegen haar beperkingen aanloopt
Mel Ouderkerk zijn wij hel eens dal de silualie in Ouderkerk slmclureel verbelerd moei worden om de
knelpunten op te lossen, te welen kwetsbaarheid amblelijke en besluuriijke organisatie, beperkt strategisch
handelen, beperkte slag- en onderhandelingskrachl en financiële zorgelijke silualie.
Vlist heefl naar ons oordeel de versterking van de bestuurskracht voortvarend opgepakt. Vlist is vervolgens
tot de conclusie gekomen dat, gelet op de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van de eigen organisatie, in
combinatie met de strategische agenda en het toekomslperspeclief een KS-gemeente de besle oplossing
biedt. De besluurskrachl van hel lokaal bestuur in de Krimpenenwaard wordl hiermee duurzaam versterkt
Schoonhoven kiest voor een nieuwe Krimpenenwaardgemeenle omdal daarmee een duurzame oplossing
lol sland koml voor het gehele gebied. De herindeling zal een krachtig besluur en een belere dienstveriening aan de inwoners opleveren.
Bergambacht is, zo blijkl uil de onderzoeken, een bestuurskrachtige gemeente. Een belangrijk doel
dat Bergambacht wil bereiken is de verslerking van de kwalileit van het lokaal bestuur en de gebiedsontwikkeling Krimpenenwaard. De gemeente wil dat doel bereiken door de KS-samenwerking le
intensiveren. Ook na loetsing van alle ingediende rapporten en de ingekomen zienswijzen kunnen wij niet
anders concluderen dan dat de KS-samenwerking geen duurzame oplossing biedl voor het gehele gebied.
Schoonhoven. Ouderkeri< en Vlisl delen die conclusie. Wij hebben ervan kennisgenomen dal Bergambacht
in het arhi-overieg heefl aangegeven zelfstandig te willen blijven, maar dat als herindeling onvermijdelijk is.
Bergambacht dan kiesl voor een KS-gemeenle om op die manier de eenheid van hel gebied in de bestuurlijke besluitvorming lot zijn recht te lalen komen.
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Nederiek constateert in de zienswijze dal de besluurskrachl van Nederlek grool is en dal de KSsamenwerking in slaat is om alle vraagstukken die spelen in de Krimpenenwaard op le pakken. Als die
conslatering van Nederiek lerecht zou zijn. vragen wij ons af waarom Nederiek in 2007 en 2009
onderzoeken heefl laten verrichien naar een mogelijke fusie met Krimpen aan den IJssel. Immers, de
argumenlen van Nederiek om fusieonderzoeken le lalen verrichten zijn; de KS-samenwerking heeft niel
gebrachl wat Nederiek ervan verwachl heeft en de vrees bestaat dat de toekomst daar geen verandering in
brengt vanwege cultuurverschillen en verschillen in oriëntatie.
Een beperktere fusie dan de KS-gemeenle in de Krimpenerwaard vinden wij met de meesle gemeenlen in
dil gebied niet voldoende bestuurskrachtig, niet duurzaam, niet toekomstbestendig en niel gewenst
Voorkomen moei worden dat, als gevolg van een beperktere variant, binnen afzienbare lermijn opnieuw
een gemeentelijke herindeling moet plaatsvinden. Een KS-gemeenle voorkomi de reslproblematiek In dit
gebied. Daar komt bij dat, mede door de bijna tienjarige KS-samenwerking, de vijf gemeenten al slerk met
elkaar verweven zijn. De keus voor deze vijf gemeenlen bij de samenwerking is ook niet zonder reden
gemaakt.
Mel de gemeenten in de Krimpenerwaard zijn wij ervan overtuigd dal de besluurskrachl van de nieuw le
vormen Krimpenenwaardgemeente groter zal zijn dan die van de vijf afzonderiijke gemeenlen. Immers, in
dit deel van het Groene Hart zal een robuuste, bestuurskrachtige en duurzame gemeente onistaan van
ongeveer 55.000 inwoners. Een onderzoek van BMC (december 2009), uilgevoerd in opdrachl van
Bergambacht, Ouderkerk en Vlist laal zien dal één gemeentelijke organisalie van een nieuwe KSgemeenle een zodanige omvang heefl dal ze als voldoende robuust kan worden beschouwd mel een
beperkle kwelsbaarheid len opzichte van de huidige silualie bij de vijf gemeenlen. De nieuwe organisalie.
waarin dan ook de huidige KS-organisalie zal zijn opgenomen, biedt ook voldoende mogelijkheden voor
inzel van gespecialiseerde medewerkers wal een exlra kwalileilsimpuls zal geven en wal ertoe leidl dal
minder externe expertise hoeft le worden ingehuurd.
Naar ons oordeel moei de nieuw le vormen gemeente voldoende in staal worden geacht om de huidige en
eventueel nieuwe opgaven in de Krimpenenwaard en laken op een kwalitalief goede wijze op te pakken. De
nieuwe gemeente zal daadkrachtig uilvoering geven aan de beleidsdocumenten en -visies die zijn vastgesteld door de Krimpenenwaardraad voor hel gehele gebied.
De vorming van een nieuwe Krimpenenwaardgemeenle creëert voldoende ownership, dal wil zeggen dat de
nieuwe gemeenle een verantwoordelijke en daadkrachlige probleemeigenaar is voor hel realiseren van de
ambilies en het oplossen van lokale en regionale vraagstukken in de Krimpenenvaard. De siroperigheid in
besluitvormingsprocessen, zoals door sommige gemeenten geconstaleerd bij de KS-samenwerking, kan
hiermee voldoende worden aangepakt.
Van een grenscorrectie of opdeling van gemeenlen is in dil arhi-lrajecl geen sprake omdat daar geen
aanleiding toe beslaat en geen van de betrokken gemeenten daarom verzocht heefl.
In hoofdsluk 6 laat nader onderzoek zien dal de nieuwe gemeente een financieel levensvatbare gemeenle
is.
Samengevat concluderen wij dal de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard ruim voldoende duurzaam en
bestuurskrachtig zal zijn.
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5.1.2

Toets interne samenhang
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De male van Inteme s a m e n h a n g van de nieuwe le vormen g e m e e n l e Krimpenerwaard vinden wij slerk. Alle
vijf g e m e e n l e n vallen onder h e l Groene Hartbeleld. De vijf gemeenten laten qua grondgebnjik g r o l e over-

'
Q

eenkomsten zien. H e l grootste deel van hel grondgebied wordt ingezel voor landbouw en de uilvoering van

<Q

het V e e n w e i d e p a c t In het Veenweidepact werken overheden en maatschappelijke organisaties s a m e n aan

'^

de herinrichting van de Krimpenerwaard.

a

In de ingekomen zienswijzen w o r d l veel a a n d a c h l gevraagd voor het kemenbeleid in de nieuwe g e m e e n l e .
De nieuwe gemeente zal 12 k e m e n bevatten: Ammerstol. Bergambacht. Berkenwoude. Lekkerkerk,
Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel Lageweg/IJssellaan, Gouderak, Schoonhoven, V l i s l .
Sloiwijk en Haastrecht.

Bergambacht pleit voor vitale kernen en een vitaal platteland waar de menselijke schaal en m a a l centraal
s l a a t met respecl en kwallleitsbehoud van de waarden van het landschap, natuur en culluurhisiorie
waarvan diversiteit en kleinschaligheid kenmerken zijn. D a l pleidooi sluil aan bij de w e n s e n van
Schoonhoven. Ouderkerk en Vlist; een aclief kernenbeleid mede gerichl op behoud en verslerking van het
voorzieningenniveau, dienstveriening en een vitale Krimpenerwaard.

M e l deze inzel van de g e m e e n l e n zijn wij ervan overtuigd dat een gezamenlijk kernenbeleid g o e d van de
grond zal komen in de nieuw le vormen gemeenle Krimpenenwaard. Verschillende g e m e e n l e n h e b b e n al
ervaring m e l hel kernenbeleid en die ervaring kan worden benul bij het gezamenlijk opstellen van h e l profiel
van de nieuwe g e m e e n l e .

5.1.3

Toets regionale s a m e n h a n g en evenwicht

Bij hel crilerium regionale samenhang en evenwichl gaal hel om de vraag of in hel voorstel een
beschrijving wordl gegeven van en rekening gehouden wordl mel de besluuriijke ontwikkelingen en
regionale verhoudingen in de omgeving van de her in te delen gemeenten. In hoofdstuk 3 van dit voorslel
zijn wij ingegaan op de ontwikkelingen in een deel van hel Groene Hart en de provincie Ulrechl. Wij
venwijzen u daarnaar.
In het herindelingsontwerp hebben wij vastgesteld dal er in dit deel van hel Groene Hart een robuuste,
duurzame en bestuurskrachtige gemeente ontslaat die een goede bijdrage kan leveren aan de samenwerking binnen de Veiligheidsregio en de Politieregio Hollands Midden en de regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden. Ten opzichte van de aangrenzende gemeenten Krimpen aan den
IJssel en Gouda en de Stadsregio Rotterdam zal de nieuwe gemeenle een sierke speler zijn.
Wij zijn van oordeel dat de regionale samenhang en evenwichl in dil deel van Zuid-Holland wordt verslerid
door de vorming van één gemeenle Krimpenerwaard. Uit hel arhi-overieg is ons gebleken dal de regionale
besturen waarin de Krimpenenwaardgemeenlen participeren lol helzelfde oordeel komen.
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5.1.4

Toets draagvlak

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling wordl een onderscheid gemaakt tussen besluuriijk draagvlak,
maatschappelijk draagvlak en regionaal draagvlak. Bij hel beoordelen van het draagvlak dient de provincie
uil te gaan van het lokaal bestuuriijke en regionale draagvlak. Het is de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur om le invesieren in hel maatschappelijk draagvlak. Daarbij is aangegeven dat draagvlak
niet allijd unanimiteit van standpunt hoeft te betekenen. Een oplossing die niel door alle belrokken partijen
wordl gedragen kan alleen worden gekozen als daaraan een zeer zorgvuldig proces vooraf is gegaan.
5.1.4.1 Beschrijving en toets maatschappelijk draagvlak
In hoofdsluk 4 hebben wij aangegeven dal alle zes gemeenlen activileilen hebben ondernomen richling de
inwoners van hun gemeenle over de herindeling van de Krimpenenwaard. De uitkomsten lichten wij
heironder toe.
Berqambachl
•
Vooriichlingsavonden voor inwoners in Berkenwoude (1 februari 2010). Bergambacht (3 februari
2010) en Ammerstol (8 februari 2010).
•
Bewonersavond voor alle inwoners in Bergambacht op 8 juni 2010.
In de zienswijze geeft Bergambacht aan dat hieruil blijkl dat de door Bergambacht gesignaleerde financiële
zorgen over de positie van de nieuw te vormen gemeenle door de inwoners van Bergambacht wordt
gedeeld. Bergambacht vult hierbij aan dat uit het Burgerstevredenheidonderzoek (juni 2008) blijkl dal 19%
van de inwoners voor een herindeling is.
Hoeveel inwoners de vooriichtingsavonden en bewonersavond hebben bezocht en wal deze inwoners
vinden van de vorming van een Krimpenerwaardgemeente is niel opgenomen in de zienswijze van
Bergambacht,
Krimpen aan den IJssel
•
Gespreksavond voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen (10 juni 2010).
Krimpen aan den IJssel geeft aan dat tijdens deze avond vertegenwoordigers van de gemeenteraad in
gesprek zijn gegaan met de aanwezigen over het herindelingsontwerp. Na deze gespreksavond kon geen
eenduidige conclusie worden gelrokken. De bezoekers konden zich zowel vinden in een zelfslandig
Krimpen aan den IJssel als in een fusie mel Nederlek. De uitkomsl van de gespreksavond was voor de
aanwezige raadsleden dan ook geen aanleiding om hun visie op hel herindelingsontwerp te herovenwegen.
Nederiek
•
Enquête inwonerspeiling fusie gemeenle Nederiek (tussen 2 april 2010 en 23 april 2010).
Nederlek heeft een enquête met vragen over de vier varianten (behoud zelfstandigheid, fusie mel Krimpen
aan den IJssel, fusie lol een KS-gemeente en fusie tol een K6-gemeente) verzonden naar S.825 huishoudens in Nederiek, In lolaal zijn 2.165 enquêtes ingevuld leruggestuurd. Nederiek stelt dal ruim 57%
kiest voor behoud van zelfstandigheid en als tweede eindigde de herindelingsvarianl KS mel 18%. Nederlek
concludeert dat hel percenlage dal kiest voor zelfstandigheid drie keer zo hoog is dan de herindelingsvarianl en dat daarmee een forse meerderheid van de inwoners kiesl voor hel behouden van de
zelfslandigheid. Hel maakl voor Nederiek duidelijk dal er in Nederiek geen maatschappelijk draagvlak is.
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Wij hebben hiervan kennisgenomen. Nederiek heefl ons als bijlage bij de financiële zienswijze het rapport
Draagvlakonderzoek herindeling Nederlek van het Instituut voor Publiek en Politiek (juni 2010) loegezonden. Daaruil blijkl dal aan de inwoners gevraagd is hun eerste en tweede voorkeur le geven voor een
varianl van herindeling. In hel draagvlakonderzoek trekken de onderzoekers de volgende conclusies:
1.
De resullalen van het draagvlakonderzoek lalen duidelijk zien dal de meerderheid van de inwoners
van Nederiek voor zelfslandigheid is (opgeleid 78,1% van de respondenten heefl als 1^ of 2" voorkeur voor zelfslandigheid gekozen).
2.
De tweede voorkeur is ook een duidelijk resultaat Men kiest dan de varianl K5 boven de varianten
K2 en K6. (opgeteld 53,9% van de respondenlen heeft als 1^ of T voorkeur gekozen voor KS).
3.
Op de bewonersavonden is een duidelijke behoefle gebleken aan meer informatie over de
consequenlies van de verschillende herindelingsvarianlen, zowel financieel als wal hel (voort)bestaan en de beschikbaarheid betreft van voorzieningen als ziekenhuizen, huisartsenpost, hulpdiensten enzovoorts.
Ouderkerk
•
Raadplegingsavonden in Gouderak (31 mei 2010) en Lageweg en Ouderkerk aan den IJssel (1 juni
2010 en 2 juni 2010).
Ouderkerk slell vasl dat. hoewel de bewoners huis-aan-huis zijn opgeroepen, de opkomst bescheiden is
geweesl. In Gouderak hebben 17, in Lageweg 4 en in Ouderkerk aan den IJssel 5 inwoners de avonden
bezocht In elke kern waren levens verscheidene raadsleden aanwezig. Op de bewonersavonden was
sprake van steeds terugkerende vragen en zorgen belreffende het niveau van voorzieningen en
gemeentelijke dienstveriening in de kernen en de ongerustheid over hogere kosten voor de burgers bij
de herindeling.
Schoonhoven
•
Informatieavond in Schoonhoven over de herindeling In de Krimpenenwaard (26 oklober 2009).
•
OpinieWijzer besluuriijke loekomsl Schoonhoven (februari 2010).
Van de OpinieWijzer zijn er in lolaal 5.319 verspreid en zijn 1.036 exemplaren geretourneerd. Uit hel
opinieonderzoek blijkt, aldus Schoonhoven dat de scores voor de KS, K2/K4, K6 en andere varianten
opgeleid op 51.4% komen. De scores voor de KS-variant of de K4-K2-varianl zijn nagenoeg gelijk. De
burgers geven aan dat Schoonhoven bij een herindeling zeker de eigen gemeenteloketten, de veerdienst
en haar regiofuncUes. onder andere voor hel onderwijs, moei behouden.
Vlisl
•
Raadplegingsavond herindeling Krimpenenvaard In Viist (17 febmari 2010).
•
Digilale enquête herindeling Krimpenerwaard (februari/maart 2010).
Op de raadplegingsavond waren ruim 60 inwoners van Vlist aanwezig. Er is een presentatie gehouden en
aansluitend is in rondetafelgesprekken gesproken over specifieke thema's. Uit die avond zijn de volgende
conclusies gelrokken:
onder de deelnemers bevonden zich zowel voorstanders, tegenstanders en twijfelaars van een
herindeling; niel een van deze drie richtingen overheerste;
er was geen sprake van een algemeen verzel tegen herindeling, wel leven er vragen;
de inwoners stelden zich consirudief op en de discussie vond plaals op basis van argumenten;
er is zorg over aantasting van hel voorzieningenniveau in de dorpskernen.
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Uil de enquête van de gemeente Vlist blijkt dat 46 inwoners de digitale enquête hebben ingevuld. Van deze
46 personen gaf 47.8% (22 personen) aan legen de herindeling le zijn. 41,3% (19 personen) is voor een
herindeling van de Krimpenerwaard. 10,8% (5 personen) weel het nog niel. Vlist concludeert dal uil de
uitkomsten van de raadpleglngsavond en de enquête blijkt dat er geen sprake is van algemeen verzel
tegen de herindeling.
Daarnaast hebben alle zes gemeenlen via hun websites, informatiebrieven en lokale kranlen hun inwoners
geïnformeerd over de inhoud en hel proces rond de herindeling in de Krimpenerwaard,
Wij hebben veel waardering voor de invesleringen die de gemeenten hebben gepleegd om maatschappelijk
draagvlak voor hel herindelingsvoorslel te loetsen. Met de gemeenlen Oudericerk. Schoonhoven en Vlisl
Slellen wij vasl dal er voldoende maaischappelijk draagvlak besiaal en er geen algemeen verzel bestaai bij
de inwoners legen de voorgenomen herindeling. De zienswijze van Bergambacht heeft ons niel duidelijk
kunnen maken of er wel of geen voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor herindeling. Nederiek
trekt op basis van een gehouden enquête de conclusie dat er geen maaischappelijk draagvlak besiaal voor
de herindeling.
Naasl het onderzoek naar maatschappelijk draagvlak onder de inwoners van de Krimpenerwaard is het
herindelingsonlwerp ook ler inzage gelegd op de gemeentehuizen en het provinciehuis. Bovendien was het
herindelingsontwerp te downloaden op de provinciale website.
5.1.4.2 Beschrijving en toets bestuurlijk draagvlak
In het herindelingsonlwerp (april 2010) hebben wij vastgesleld dat Ouderkerk en Vlist zich hebben
uilgesproken voor de vorming van een KS-gemeente. Schoonhoven streefde vooralsnog naar een
zelfslandig Schoonhoven, maar als een herindeling onvermijdelijk is. zijn daarvoor kernwaarden
geformuleerd. De raad van Bergambacht moest zich nog uilspreken, maar de voorkeursvariant voor de
toekomst wanneer blijkt dal herindeling onvermijdelijk is. is de vorming van een KS-gemeenle. Nederlek
had op dal moment nog geen principebesluit genomen over een fusie mel Krimpen aan den IJssel. Krimpen
aan den IJssel koos voor handhaven zelfstandigheid.
Wij constateerden in het herindelingsontwerp dat in die fase van het arhi-traject voldoende, maar nog geen
unaniem lokaal bestuuriijk draagvlak beslaat bij de vijf gemeenlen om te komen tot een KS-gemeenle. Het
lokaal bestuuriijk draagvlak was daarmee nog niel maximaal maar naar ons oordeel wel voldoende om te •
komen tot hel herindelingsontwerp.
Nu de zienswijzen van de zes gemeenteraden in de Krimpenenwaard bekend zijn kan de balans voor het
lokaal bestuuriijk draagvlak worden opgemaakt
Ouderkerk, Vlisl en Schoonhoven sleunen onvoonwaardelijk het voorslel voor de vorming van een
Krimpenenwaardgemeenle bestaande uil Bergambacht Nederlek, Ouderkerk. Schoonhoven en Krimpen
aan den IJssel. Bergambachl slelt drie voorwaarden voor het vergroten van maatschappelijk draagvlak en
hel zo mogelijk versterken van de besluurskrachl. Krimpen aan den IJssel wil zelfstandig blijven, maar kan
zich vinden in de vorming van een KS-gemeente. Nederiek wil als zelfstandige gemeenle blijven
voortbeslaan.
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Wij slellen vast dal hel lokaal besluuriijk draagvlak met de posilieve zienswijze van de gemeenteraad van
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Schoonhoven ten opzichie van hel herindelingsonhwerp toegenomen is. Daarmee is er nog meer sprake
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van voldoende, maar nog niet unaniem besluuriijk lokaal draagvlak om le komen tol een KS-gemeente.
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Er is nog sleeds regionaal besluuriijk draagvlak voor de vorming van een KS-gemeenle. Hel draagvlak is in
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feite verder toegenomen door hel standpunt van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.
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5.2

Conclusies toets aan de criteria

De ingekomen zienswijzen van de zes gemeenteraden hebben wij getoelst aan de crileria en wij zijn lol de
conclusie gekomen dal hel Voorslel Herindelingsadvies Krimpenenwaard voldoet aan de crileria van hel
beleidskader herindeling van het Rijk en de provinciale crileria. Wij zijn ervan overtuigd dal wij, gelet op hel
door ons gevoerde arhi-proces. in alle redelijkheid lot dit voorstel hebben kunnen komen.
Wij hebben tol op heden een zorgvuldig proces gevoerd om le komen tot een zo groot mogelijk draagvlak
voor de vorming van een KS-gemeente. Ook in de volgende fase van hel arhi-proces blijven wij ons met de
gemeenlen inzetten om het draagvlak voor deze herindeling te handhaven en verder le vergrolen.
Tot slot hechten wij eraan aan te geven dal wij - hoewel wij de financiële zorgen van de gemeenten in de
Krimpenenwaard herkennen, mede omdat wij constateren dat alle overheden in Nederiand worden
geconfronleerd mèt de financiële gevolgen van de economische crisis - van mening blijven dal een
financieel levensvatbare gemeenle zal onistaan in de Krimpenenwaard.
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6.

Voorstel Herindelingsadvies

Op grond van de Wel arhi zijn Provinciale Staten het bevoegde orgaan om een herindelingsadvies vast le
stellen. Op basis van de Wel arhi. artikel 8. lid 5. stellen Provinciale Slaten een herindelingsadvies vast
uiteriijk vier maanden na afloop van de termijn waarop de gemeenleraden hun zienswijze kenbaar kunnen
maken. Provinciale Stalen dienen daarmee het Herindelingsadvies Krimpenerwaard vast te stellen uileriljk
12 november 2010.
6.1

Advies

Op basis van de uitkomsten van de fase van hel open arhi-overieg zoals venwoord in het herindelingsontwerp, de ontvangen zienswijzen van de zes gemeenleraden, de ontvangen 1.4S1 zienswijzen van
eenieder en onze beantwoording daarop en de toels aan de criteria doen wij hel volgende voorslel aan
Provinciale Staten;
Voor de duurzame versterking van de besluurskrachl van hel lokaal besluur in de Krimpenenwaard slellen
wij voor de gemeenlen Bergambacht Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist samen te voegen tot de
nieuwe gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2013.
De gemeente Krimpen aan den IJssel is op dit moment voldoende bestuurskrachtig om zelfslandig de
verbeterpunten voor de toekomsllge besluurskrachl op le pakken. De bestuuriijke toekomst van Krimpen
aan den IJssel ligl niet in de Krimpenerwaard maar. mede gelet op de huidige samenwerkingsrelaties, in de
Rotterdamse regio.
6.2

Toelichting bij het advies

De opgaven in de Krimpenerwaard
De gemeenten Bergambacht. Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. alle gelegen in de
Krimpenenwaard. hebben in de KS-programmabegroting 2010 een centrale doelstelling geformuleerd
om gezamenlijk te werken aan;
een uitgebalanceerde en vitale samenleving, waar de menselijke schaal en maat centraal staan, ingebed in
een karakteristieke natuurlijke en landschappelijke omgeving waarvan diversiteit en kleinschaligheid de
kenmerken zijn.
De vijf gemeenten staan voor forse opgaven in dil grotendeels veenweidegebied. De Commissie
Leemhuis, die in mei 2009 advies heeft uitgebracht over de bestuuriijke loekomsl van de gemeenten
in de Krimpenenwaard. noeml onder andere de volgende bestuuriijke opgaven in hel gebied;
het behoud van hel unieke karakler van het veenweidegebied;
hel tegengaan van verrommeling in het gebied;
hel verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied;
hel versterken van toerisme en recrealie;
het garanderen van veiligheid (bijvoorbeeld len aanzien van watersnood);
de afwikkeling van bodemsaneringsprojecien;
handhaven dan wel omvormen van de economische, waaronder agrarische, bedrijvigheid;
hel realiseren van de woningbouwopgave.
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Deze opgaven zijn tenjg te vinden in de in KS-verband vastgestelde documenten: de regionale
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strucluurvisie, de strategische visie, de woonvisie. de detailhandelvisie, de economische visie, het
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De regionale structuun/isie KS-gemeenlen (juli 2009) bevat de cenirale kernopgaven:
•

verbeleren onbalans werkgelegenheid en beroepsbevolking;

•

gedifferentieerde woonmilieus en behoud voorzieningenniveau;

•

behouden (culluur)landschap en ontwikkelingsperspectief landbouw;

•

ontwikkelen van passende recreatiemogelijkheden;

•

centrale opgave; het uitzetten van een evenwichlige koers in hel spanningsveld tussen behoud/
versterken van grote omgevingskwalileilen en het waarborgen van een vitale en leefbare regio.

In de door Provinciale Staten vastgestelde Provinciale Stmctuurvisie {juli 2010) wordt aangegeven dal er
In de Krimpenerwaard een uilgebreid gebiedsproces plaatsvindt mel een herverdeling van functies: hel
Veenweidepacl Krimpenerwaard. Dit pact kent vijf doelen: de aanleg van nteuwe naluur (2.450 ha),
duurzaam walerbeheer en het afremmen van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur,
exlra kansen voor loerisme en recreatie en hel slimuleren van vemieuwend ondernemerschap. In het pact
werken overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de toekomst van de Krimpenerwaard.
De gebiedsopgaven voor de Krimpenerwaard zijn;
•

bodemdaling afremmen;

•

realiseren van een robuust watersysteem;

•

Groene Ruggengraat en samenhangend daarmee structuurverbetering voor de landbouw
realiseren.

Naast de hiervoor genoemde opgaven en taken hebben alle gemeenlen in ons land ook le maken met de
gemeentelijke (operationele) taken zoals belasting heffen, mimtelijke ordening, verkeer en vervoer,
onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, culluur. sport en recrealie.
Als hel aan de VNG ligl - zie de brief van 5 auguslus 2010 aan de informateur en de notitie 'Hel perspectief
van gemeenten' - wordl hel gemeentelijk takenpakket fors versterkt op het lerrein van:
•

wonen (decentralisatie van mogelijkheden en middelen en meer ruimte voor gemeenlen);

•

werk (onder andere inlegrale benadering Wajong, SW. WWB);

•

water (waterveiligheid. goed walerbeheer en kosleneffectieve walerketen);

•

zorg (onderdelen AWBZ en Wmo overhevelen);

•

jeugd (gemeenlen veranlwoordelijk voor jeugdzorg);

•

veiiigheid (integrale aanpak poliiie en brandweer, jusfitie, maatschappelijke organisaiies en
gemeenten);

•

gebiedsontwikkeling (compacle en efficiënte projeclprocedure),
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De bestuurlijke inrichting in de Krtimpenerwaard: voorstel van 5 naar 1
De forse opgaven en taken waarvoor de vijf gemeenlen in de Krimpenenwaard staan en in de loekomsl
komen le slaan bij verdere decenlralisatie vragen om een robuust, bestuurskrachtig lokaal besluur.
Daarvan is op dil moment geen sprake. De vijf gemeenten hebben een beperkt aantal inwonertal (lussen
de 8.145 en 14.109 inwoners) en de huidige en toekomstige bestuurskracht van de individuele gemeenten
slaal onder druk zo geven de gemeenlen ook zelf aan. De hiervoor genoemde lokale en regionale opgaven
en taken zullen de gemeenten niel in zelfstandigheid aankunnen.
Is voortzetting en inlensivering van de huidige KS-samenwerking de oplossing om de forse opgaven en
taken in de Krimpenenwaard voldoende en adequaat aan le pakken? De meesle gemeenlen vinden na mim
tien jaren intensieve samenwerking van niet. Zij vinden de huidige en toekomstige KS-samenwerking geen
goed alternatief voor de besluuriijke loekomsl. Ook de exlerne Adviescommissie Leemhuis komt tol de
conclusie dal hel perspectief van de KS-samenwerking als beperkt moet worden gezien omdat de
Krimpenenwaardraad:
•
nooit kan uilgroeien tol een direcl gekozen democratisch orgaan;
•
nooil lol een bestuursorgaan kan uilgroeien waarin via politieke fraclievorming tol besluitvorming
wordt gekomen, zonder hel gevaar dal in conflict wordt gekomen met de gemeentelijke belangen;
•
nooit de rol van de gemeenteraden zal kunnen overnemen.
Daar komt bij dat de uitkomsten van de gehouden besluurskrachlmefingen en quick scans lalen zien dal de
KS-slrucluur de eigen beleidsvrijheid en kaderstellende rol voor strategische opgaven van de afzonderlijke
gemeenlen beperkt
De vijf gemeenlen werken lot nu toe wel samen in KS-verband, maar dan vanuil een verschillend
perspectief voor de loekomsl. Wij lichten dal hier nader loe. Nederiek wil de KS-samenwerking voortzetten
en iniensiveren om de huidige en toekomsfige opgaven en taken als zelfstandige gemeenle te kunnen
blijven uilvoeren. Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist kiezen nlet voor voortzetting en inlensivering van de
KS-samenwerking als bestuuriijke loekomst Deze gemeenlen vinden, mede vanwege de beperkle
schaalgrootte en bestuurskracht, dal zij de huidige en loekomstige laken niel meer voldoende aankunnen.
Zij pleilen voor een echle duurzame oplossing voor de Krimpenenwaard mel een beperking van de besluuriijke drukle In het gebied, te welen; één gemeente Krimpenerwaard per 2013. Bergambacht heefl de
keuze voor één gemeenle Krimpenerwaard (nog) niet gemaakl en stelt voonwaarden voor het vergroten van
maatschappelijk draagvlak en hel zo mogelijk verslericen van de bestuurskracht, le weten een financieel
gezonde startposilie, slerk commiiment bij medeoverheden bij de opgaven in hel gebied en vilale kernen en
vitaal platteland.
Door deze verschillende perspectieven biedl de KS-samenwerking geen duurzame oplossing in de
besluuriijke toekomst voor de Krimpenenwaard. Andere samenwerkingsmodellen voor de besluuriijke
loekomsl van de gemeenlen in de Krimpenerwaard zijn in het arhi-proces niet aangedragen.
In het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard is op basis van inhoudelijke argumenten en loetsing aan rijksen provinciale criteria gekozen voor verslerking van de bestuurskracht in de Krimpenenwaard door
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist lol
een nieuwe gemeenle Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel kan zelfstandig blijven.
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De ontvangen zienswijzen van de belrokken gemeentebesturen en burgers over hel herindelingsontwerp
-Z
hebben ons geen aanleiding gegeven af le wijken van de voorgestelde herindeling zoals beschreven in hel
\^
herindelingsontwerp. De zienswijzen hebben er wel toe geleid dat wij in het vooriiggend voorstel nader
©
ingaan op de financiële aspeclen van de herindeling, de projeclen die de gemeenlen hebben aangedragen, z^
de bestuuriijke organisalie in de omgeving van de Krimpenenwaard en het kernenbeleid in de nieuwe
p
gemeenle.
I'AÏ
Gelet op:
• de opgaven waarvoor de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard gezamenlijk staan en de daarbij
behorende strategische agenda en hel toekomstperspectief;
de uiikomsien van de evaluatie van de KS-samenwerking en de uitkomsten van de quick scans;
hel ontbreken van een gezamenlijk gedeeld en eensluidende visie en oplossingsrichting bij de vijf
gemeenten;
de noodzaak de besluuriijke patstelling te doorbreken en le komen lol een regionaal consistent
eindbeeld voor de Krimpenenwaard;
de noodzaak ie komen lol een duurzame oplossing voor het gehele gebied met een beperking van de
bestuuriijke drukle;
hel advies van de Commissie Leemhuis dal in ieder geval de fusie van de KS-gemeenlen op de kortst
mogelijke lermijn in gang moei worden gezel;
de opvallingen van de zes gemeenlen lijdens hel open-arhi overieg en de daarbij aangedragen
constalering dat gemeenlen, mede gelet op de beperkte schaalgrootte en individuele bestuurskracht
de laken en de loename van taken in de nabije toekomst niet meer aankunnen;
de noodzaak om adequaat efficiënt en vanuit één bestuur de laken en opgaven voor de
Krimpenerwaard op te pakken;
de ingekomen zienswijzen van de zes gemeenleraden en van een ieder op hel Herindelingsontwerp
Krimpenerwaard;
de conclusie dal de KS-samenwerking geen echte duurzame oplossing biedt in de toekomst voor de
Krimpenenwaard en andere samenwerkingsmodellen voor de bestuuriijke toekomst van de gemeenten
in de Krimpenerwaard niet zijn aangedragen;
de uilkomsten van de toelsing aan de rijks- en provinciale criteria voor herindeling,
zijn wij lol de conclusie gekomen dal als herindelingsadvies moei worden vastgesteld dat de gemeenlen
Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist moeten worden samengevoegd lot de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2013.
6.3

Financiëie gevolgen

De gemeenteraad van Bergambachl - daarin gesteund door de andere gemeenteraden - heeft voorgesteld
een werkgroep in le slellen beslaande uit financieel deskundigen van Rijk, provincie en K5-gemeenten die
aan de hand van vergelijkingen met recent heringedeelde gemeenten in Zuid-Holland, de door ons aangedragen berekening op zijn juistheid zou kunnen beoordelen.
Tijdens hel bestuuriijk overleg op S juli 2010 tussen Gedepuieerde Slaten en de colleges van Bergambacht,
Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist is beslolen lol de oprichling van een gezamenlijke werkgroep
die de door de gemeenten in hun zienswijze gesignaleerde financiële zorgpunten nader zou onderzoeken.
De werkgroep heefl zich in het bijzonder gerichl op de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente
Krimpenenwaard. De werkgroep heefl eind augustus 2010 rapport uitgebracht. De inlegrale rapportage van
de Financiële werkgroep Krimpenerwaard is in de bijlage opgenomen,
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De werkgroep is tol de volgende aanbevelingen gekomen;
1.

De werkgroep, mel uitzondering van BZK. beveelt aan dat de provincie de gemeenten ondersleuni bij
hun pleidooi bij hel Ministerie van BZK voor herziening van de huidige systemafiek van het moment van
betaalbaarslelling van de maatstaf herindeling.

2.

In de werkgroep is gesproken over de mogelijke gevolgen van nog te nemen beslissingen door hel
nieuwe kabinet (Brede herwaardering) voor de maatstaf herindeling. De werkgroep adviseert de
bestuurders van de provincie en gemeenten de mogelijke consequenlies voor genoemde maalslaf mee
le nemen in hel overieg mel het Minislerie van BZK.

In hel besluuriijk overieg op 7 sepiember 2010 tussen de colleges van Bergambacht Nederlek. Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlisl en Gedepuieerde Staten zijn de aanbevelingen overgenomen. Daarbij is een extra
aanbeveling geformuleerd:
3.

Hel unieke karakler van de Krimpenerwaard maakl dal de nieuwe gemeente Krimpenerwaard gebaai is
bij één centrale huisvesting om zodoende de gewensie inlegralileil, kwaliteil en efficiency van de
amblelijke en bestuuriijke organisatie te bereiken.

Wij onderschrijven de bovengenoemde aanbevelingen. Wij stellen voor om conform de aanbevelingen
overleg aan le gaan met de Minisier van BZK.

58

U3

a
7.

!-*

Vervolgprocedure

jo
©

Op grond van de bepalingen en termijnen uil de Wel arhi dienen Provinciale Stalen hel Herindelingsadvies
Krimpenenwaard uiterlijk op 12 november 2010 vasl le stellen.
Na het besluit van Provinciale Staten wordt het vastgestelde Herindelingsadvies Krimpenenwaard aan de
Minisier van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. In artikel 11 van de Wel arhi is
bepaald dal. indien de minisier besluil op basis van een herindelingsadvies van Provinciale Sialen een
voorstel voor samenvoeging van gemeenten (in de vorm van een wet) te doen, hij dit voorslel binnen vier
maanden na ontvangst van het herindelingsadvies aan de ministerraad zendt.
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De minisier stelt hel welsontwerp op en zendt hel voorslel met hel advies van de Raad van Slale aan de
voorzitter van de Tweede Kamer. Daarop volgl de parlemenlaire behandeling van hel welsvoorslel in de
Tweede en Eersle Kamer der Slaten-Generaal. Bij een voorspoedige behandeling door het pariement kan
de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard met ingang van 1 januari 2013 worden ingesieid.
Verkiezingen
Voorafgaande aan de dalum van herindeling dienen er verkiezingen voor de nieuwe gemeenieraad plaats
te vinden. Naar verwachting in november 2012 zullen die vekiezingen plaatsvinden. Normaliler zal in de
herindelingswet worden bepaald dal de verkiezingen voor de gemeenieraad van maart 2014 niel zullen
worden gehouden omdat de zittingstermijn van de in november 2012 gekozen gemeenieraad dan slechts
één jaar en drie maanden zou bedragen (van 1 januari 2013 tol medio maart 2014). Deze siluatie acht de
weigever ongewenst De zittingsduur van de gemeenieraad zal in dil geval een periode van vijfjaar en drie
maanden beslaan: van 1 januari 2013 tot medio maart 2018.
Personele aspecten
In artikel 59 van de Wet arhi is geregeld dal voor ambtenaren in diensl van een op le heffen gemeente (met
uitzondering van gemeentesecretaris en griffier) geldt dat zij op de dalum van herindeling vooriopig overgaan in dienst van de nieuwe gemeente. Hetzelfde geldt voor personen met een arbeidsovereenkomst naar
burgeriijk recht van een gemeenschappelijke regeling die met ingang van de datum van herindeling vervalt
Dit zijn die gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenlen die in
zijn geheel lot een, en dezelfde gemeente komen le behoren.
Op basis van artikel 57 van de Wet arhi worden de gemeenlesecrelaris en griffier van de op le heffen
gemeenten eervol uit hun ambt ontslagen. De betreffende gemeentesecretarissen en griffiers kunnen aan
Gedeputeerde Staten verzoeken hen voorlopig over te laten gaan in een andere funclie in dienst van de
nieuwe gemeente. Voor de nieuwe gemeente zullen Gedepuieerde Stalen een lijdelijke gemeentesecretaris
en tijdelijke griffier benoemen (Wel arhi, artikel 61).
In artikel 79 van de Wet arhi is bepaald dal de besturen van een bij een herindeling betrokken gemeente er
In onderling overieg zorg voor dienen te dragen dat alle le treffen voorzieningen tijdig worden voorbereid.
Indien nodig of gewensl zullen wij bevorderen dal de gemeenten Bergambacht Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlisl tijdig alle voorbereidingen Ireffen om de nieuwe gemeente op een goede wijze van
slart te kunnen lalen gaan. Wij hebben kennisgenomen van de brief van 12 auguslus 2010 van het KSbestuur dal zij na de vergadering van Provinciale Slaten een definiiief standpunt zullen nemen over ons
aanbod om na te gaan of gezamenlijk een onafhankelijke kwartiermaker mel een bestuuriijke stalus kan
worden aangesleld en bij te dragen in de kosten en/an.
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Overzicht gemeenschappelijke regelingen waaraan de zes gemeenten in de K r i m p e n e r w a a r d
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Bergambacht
Regeling GR KS-gemeenlen 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Rekenkamer K5
Samenwerkingsverband Vaslgoedinformatie. Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Natuur- en Recreatieschap Krimpenenwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Dtensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Krimpen aan den IJssel
Stadsregio Rotterdam
Streekarchief Midden-Holland
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
DCMR
Halt Rotterdam-Rijnmond
Openbaar Lichaam Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)
Promen
Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER)
Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Naluur- en Recreafieschap Krimpenerwaard
Nederlek
Regeling GR KS-gemeenlen 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoedinformalie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Natuur- en Recreafieschap Krimpenenwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Ouderkerk
Regeling GR KS-gemeenlen 2009
Inlergemeenlelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Schoonhoven
Regeling GR KS-gemeenlen 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vaslgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Naluur-en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Vlist
Regeling GR KS-gemeenten 2009
Inlergemeenlelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoedinformafie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Mtdden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
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Zienswijzen
Zienswijze van de gemeenieraad van Bergambachl
Zienswijze van de gemeenieraad van Nederiek
Zienswijze van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
Zienswijze van de gemeenteraad van Ouderkerk
Zienswijze van de gemeenieraad van Vlisl
Zienswijze van de gemeenieraad van Schoonhoven
Verslagen informatiebijeenkomsten
Verslag van de informatiebijeenkomst op 27 april 2010 le Sloiwijk
Verslag van de informaliebijeenkomsl op 11 mei 2010 te Lekkerkerk

Verslagen bestuurlijk overleg
Verslag van het bestuuriijk overieg op 5 juli 2010
Verslag van hél besluuriijk overieg op 7 sepiember 2010
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Bergambacht, 18 juni 2010
Ondenverp:

Verzonden d.d.; 2 5 JUNt 2010

Zienswijze gemeente Bergambacht op het Herindelingsontwerp
Krimpenenwaard.

Geacht college.
InMcUng
Wij hebben kennis genomen van uw 'Herindelingsontwerp Krimpenerwaard' en het daarbij
behorende 'Financieel onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard. In deze brief
geven wij u onze zienswijze op deze documenten. In uw document rafereeri u aen de
diverse t>estuur1ijke overieggen tussen uw en ons college en het document 'Middel of Doel?'
van 30 oktober 2009. Uif die stukken blijkt dat wij al eerder uitvoerig onze visie op de
bestuuriijke toekomst van onze gemeente hebben gegeven,
iMSW^r
Deze zienswijze is drieledig:
Eerst gaan wij op hoofdlijnen in op uw afweging om te komen tot het Herindelingsontwerp
Krimpenenwaard en t>eschrijven wij het maatschappelijk draagvlak (I).
Vervolgens geven wij u onze rarKlvoorwaarden waaraan de door u voorgestar^e
herindelingsvariant: de KS-gemeente, naar onze overtuiging moet voUoen (II)Het laatste onderdeel bevat een uitvoerige reactie op uw document 'Financieel onderzoek
herindelir>gsvarianten Krimpenenwaard" (ED).
Samwivattlng
Onze zier>swjjze, die vanaf blz. 3 wordt uitgewerict, is als volgt samen te vatten:
V Uw conclusie dat uw voorstel gezien moet worden als 'een logisch resultaat van een
proces van steeds intensievere samenwerking (..)' (blz. 37) wordt naar onze mening
onvoldoende gedragen door uw ondert>ouwing in het Herindelingsontv^rp
Krimpenerwaard:
2. Voor het vergroten van maatschappelijk draagvlak en het zo mogelijk versterken van de
bestuurskracht, gelden voor ons drie randvoonwaarden gebaseerd op de huidige positie
van de gemeente Bergambacht:

Zienswijze gemeenteraad Bergambacht op hel HerindelingsonTwerp Krimpenerwaard,
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•

Een financieel gezonde startposit» met een degelijk meeqarig perspectief
zodanig dat de nieuwe gemeente voldoende armslag kr^gt om de
gemeenschappefijke opgaven adequaat te kunnen uitvoeren. Bergambacht is een
bestuurskrachtige en flnartdeet gezorKle gemeente, zoals ook onderzoeksbureau
Ven Naem en Partners aangeeft Wij willen drt niet prijs geven In de nieuwe
situatie.
• Sterk commHtment van de medeoverheden bQ de opgaven in het gebied,
blakende ult krecMige investeringen in infrastructuur, de agrarische structuur en
overige (planologische) medmmWng.
• Vitale kemen en vitaal platteland waar de mensel^ke schaal en maat centraal
staan, met respect en kwafiteitsbehoüd van de waarden van het larxtechap,
natuur en cultuurhistorie waarvan diversiteit en MetnschafigheM de kervnerken
zijn.
3. De in deze zienswiize opgenomen berekening laat zien dat de nieuwe gemeente wordt
geconfronteerd met niet door Rijk of PnvineAe compensabele kosten die rechtstreeks
verband houden met effectuering van de her1r>deling8variant KS-gemeente ter grootte
van ca € 6 miljoen WJ aarrvang fusie. Laatstgenoemd bedrag staat niet in verhouding tot
de inspanningsverplichting van de nieuwe gemeente om met een finarïdeel sluitende
begroting te komen, zeker als dit bedrag ook wordt gerelateerd aan de totaie o.z.b.opbrengsten van de huMIge IC5-gemeenten (krap € 8 miljoen per jaar). Telien wij bij de
laatstgenoemde fusiegerelateerde kosten ook de € 4 ö € 5 miljoen, nodig om de
verwachte begrotingstekorten weg ta werken en de orxtorhoudsvoorzieningen op een
finarKieel verantwoonj peil te brengen, dan kunnen wij niet anders dan oonduderen dat
de finandöle posftie van een KS^emeente In negatieve zin behooriijk afwijkt van hetgeen
u aangeeft In defirtartdAletoelichting b§ het Herindefingsontwerp Krimpenerwaard'.
Condusle
WIJ stellen u voor om een werkgroep In te stellen bestaande uit financieel deskundigen van
Rijk, Provincie en KS^emeenten die aan de hand van verg^kfngen met recent
heringedeekie gemeenten In ZukJ-Holland, de door ons aangedragen berekening op zijn
juistheid kan beoordelen. Indien bedoeMe werkgroep condudeert dat de door ons
aangedragen berekening Inderdaad berust op etieszins verantwoorde en verdedigbare
aannames, den mag uiteraard niet vrijblijvend door Provirtcie « i Rijk met deza conclusie
worden omgegaan, maar moet dit bij effectuering van het herindelingsvariant K5-gemeente
leiden tot een hogere uttkering uit het gemeentefofKte ter compensatie van voomoemde
kosten.
Indien uw college, blijkende uft uw reactie op deze zienswijze, onverhoopt vasthoudt aan de
in het Herindelirtgsontwerp Krimpenenvaard genoemde visie op de (finaridêle) toekomst van
de heringedeekie Krimpenenwaardgemeente, ontstaat er een emstig verschil van inzicht over
een consistent bestuuriijk eindbeekt van de Krimpenenwaard.

Zienswijze gemeenteraad Bergambacht op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard.
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Inhoudelyke afwegingen

Inhoudeigk en b e o b n i i ^ eindbeeld
De afgelopen jaren zijn t>inr)en de KS-samerrvrarking dukielijke gemeenschappelijke opgaven
voor de Krimpenerwaard geformuleerd. Deze opgaven zijn vastgelegd in de Sbvctuurvisie
KS, Woonvisie, Economische Vtsie, Detatlhandelsvisie en de Visie Recreatie en ToerismeV
Daarbij is er r>aar onze overtuiging vi«l degelijk sprake van een t>eleidsinhoudellik consistent
eind beeki.
Wij ontkennen niet dat op dit momertl l>et besfaurfiike eindbeekl ontbreekt Daarover het
voegende. In uw Herindelingsontwerp Krimpenenwaard haalt u de Nota samenwerken ean de
kwairteit van het k}kaal bestuur ean. Deze nota bevat het beleidskader voor
samenwerkingsmodellen, gemeentelijke
herindelingen en
grenscorrecties.
De
uitgangspunten die horen t)ij drt t>eieidskader, maken duidelijk dat versteriürtg van de
kwaliteit van het lokale bestuur met verschillende mkldelen kan worden t>ereikL U
constateeri urtsluitend dat er sprake is van een 'emstige bestuuriijke patstelling' waama u
zoTMler fundamentele artalysa kiest voor gemeentelijke herindeling als enige reöle optie.
Wij missen vooral een toetsing van het huklige K5-samenweTkingsvert>arKl aan de
provindale *bestuurskracht*-criteria: put>Iieke dienstveriener, daadkrachtige uitvoering,
ownership en vermogen om toekomstige decentralisatie aan te kunnen, (blz, 29). Ook wordt
niet verwezen naar.de uitkomsten van het Burgertevredenheklsonderzoek BergamtTacht Uit
deze meting blijkt dat 93 procent van onze inwoners het wonen en leven binrten onze
gemeente als goed tot uitstekend beoordeelt Tenslotte laat u ook de uitkomsten van de
bestuurskrachtmeting uitgevoerd door Van Naem & Partners, buiten beschouwing. De
uitkomsten van deze beide metingen laten zien dat onze gemeente ruimschoots voldoet aan
alle criteria die worden gestekl aan een bestuurskrachtige gemeente. Uw voorkeursvariant
de KS^emeente toetst u wel aan die criterta (t>lz. 38). Hierdoor ontbreekt een goede
'bestuu^skracht^^ergelljking.
SunonwerUno
ln het leatste kwartaal van 2008 zijn er provindale signalen dat u denkt in derichtir>gvan
herindeling, tenwijl op dat moment uitsluitend de gemeente Ouderkerk opteerde voor een
gemeentelyke fusie. Het behoeft geen betoog dat dit binnen de K5-genrteenten tot
onzekertieid over hun bestuuriijke voortbestaan heeft geleid. Dit heeft logischenwijs niet
bijgedragen aan een mogelijke uitbouw van de K5-&amenwerkir>g. Vervolgens is in de
a^egingen centraal komen te staan dat de KS-gemeenten het onderiing niet met elkaar
eens zijn over de aanpak. Daarmee wordt deze k>estuuriijke discussie over de vert>reding en
venlieping van de samenweriting als probleem centraal gesteld en zijn we - provincie en
gerrteenten gezamenlijk - niet meer toe gekomen aan de vraag welke concrete stappen we
hiwvoor zouden kunr>en zetten.
Defnocfflttsctie iepHnnaiie
Verder stelt u de democratische legitimatie van de samenweridng aan de orde. Alle
gemeertschappelijke regelingen zijn r\atuuriijk get>a&eerd op een democratisch model;
anders t>estonden zij niet. U treeft wellictit moeite met de mate van Invloed van raadsleden
op deze vormen van t>estuur.
Deze kritiek komt op een 'ontijdig' moment. Deze had geleverd moeten worden tijdens de
discussie die vooraf ging aan de vorming van het K5-samenweridngsvert>and. Nu komt deze
kritiek over als een 'doeTredenering.
' Voor ecD toelichting op deze nota's verwijzen wij u naar bijlage S van de brochure 'herindeling
Krinqwnerwaard: Doel of Middel", dat bij hel verslag van het bestuurlijke overieg tussen uw cn ons college op
30 oktoberjl., is gevoegd.
Zienswijze gemeenteraad Bergambacht op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard,
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Dit, terwijl de Staatssecretaris van Binnerüandse Zaken en Koninkryksrelaties eind vorig jaar
bij de behandeling van het Belekiskader gemeentelijke herindeling nog heeft vertdaard dat
gemeentelijke herindeling geen doel op zich mag zijn; Aef moet een duurzame bestuurlijke
oplossing bieden die gemeenten beter in staat stelt hun eigen belekisambfties, wettelijke
taken en reghnale opgaven uH te voeren.'
H a a t K h v p a M P c tfni«vtad(
W9 hebben een aanta) acbes onderrMmen om na te gaan of er draagvlak is voor
gemeentelgke herindeling.
• Vooriichtingsavonden voor Inwoners in Bertcenwoude (1 februari 2010), Bergambacht
(3 fat>ruari 2010) en Ammerstol (6 februari 2010)
• Bewoneraavond voor alle inwoners in Bergamt>acht op 8 juni 2010
Hieruit bifjkt dat onze finandöle zorgen over de positie van een nieuw te vonmen gemeente
door onze inworters wordt gedeekl.
De partijen die zowel vöór als na de gemeenteraadsverkiezingen het college vormen,
t>eschlkken over een ruime meerdertteid in onze raad, te weten 8 van de 13 zetels. Deze
partijen hebt>en zich gekeerd tegen de voorgenomen herirKleling. De overige partijen zijn
voorstander van een herindeling.
Daarriaast blijkt uit de resulteten van ftet Burgertevredenheidsonderzoek van juni 2008' dat
toen 19 procent van de inwoners voor een herindeling was.
L s s t a t i ofrtHrtkkeflnQHi
Wij wijzen u uftdnjkkel||k op een recente publicatie In het Uad 'Binnenlands Bestuur" waarin
Coelo-dlroctaur Maarten Allers aantoont dat de gemeenteliike uftgavon els gevolg van
herindeOr^ stQgenen van effhiencywinst door achaahmrgroting (..) h de eerste zeven Jaren
na herindellrig geen sprake is". Hierop komen we nog tenig. WQ vinden dat deze
orKlerzoeken explicieter In uw afwegirigen moeten worden betrokken.
Conclusie
Uw condusie dat uw voorstel gezien moet worden als 'een logisch resultaat van een proces
van steeds intensievere samenwericing (..)' (btz. 37) wordt naar onze mening onvokloende
gedragen door uw OTKleibouwmg van ttet Herindelingsontwerp Krimpenenwaard.

' Briefvan de Staatssecretaris van BZK aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, dd. 19 noveinber 2009 inzake
•ToczBggzDgcn en moties Beleidskader gemeentelijke berindeling", blz. 3.
' SGBO Inwonersonderzoek Bergambacht, juni 2008, blz. 41.
* Binnoüands Bestuur. 28 mei 2010: "Grote gemeenten duurder dan kleine",
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II.

Randvoonvaarden blj KS-variant

U motiveert in uw Herindelingsontwerp Krimpenenwaard uitvoerig de keuze voor de KSvariant Deze keuze spoort in prindpe met de door ons onderschreven condusies in het
BMC-rappon Voor het vergroten van maatschappelijk draagvlak en het zo mogeljjk
versterken van de bestuurskracht geklen voor ons drie randvoonwaarden:
1. Een finartdeel gezonde startpositie met een degelijk rrteeijarig perspectief, zodanig
dat de nieuwe gemeente vokloertde armslag krijgt om de gemeertschappelijke
opgaven adequaat te kunnen uitvoeren.
2. Steric committntent van de medeovertteden bij de opgaven in ttet getwed, t>lijkertde uit
krachtige investeringen in infrastructuur, de agrarische stnictuur en overige
(planologische) medewerking.
3. Vitale kerrten en vitaal plattelartd waar de menselijke schaal en maat centraal staan,
met resped en kwalitettsbehoud van de waarden van het landschap, natuur en
cultuurhistorie waarvan diversiteit en kleinsdtallghekl de kenmerken zijn.
Ad 1. _Een financieel gezonde startpositie mtf een deoeliik meeriarig oersoectief
De nieuwe genrteents dient een goede startpositie te hebt>en: finandeel draagkracfitig, een
gedegen meerjartg perspectief en goed geöquipeerd, zoals wij ai jaren gewend zijn.
Materieel sluitende meerjarent>egrDtingen in de huklige genteenten zijn daarvoor van groot
belang. Echter, ook de provincte en ftet rijk ttebben hierbij een directe (finandöle)
verantwoordelijkheid. U bent bereid na te denken over de wijze waarop u hieraan een
bijdrage kunt leveren (blz. 40). In het derde ortderdeel van deze zienswijzen gaan wij
uitvoerig in op uw finandöle ondertxMJwing.
Ad ZStertce committment voor de opgaven inhet oebied
De genteente Bergambacht heeft de Structuunrtsle 'Beleef Bergambacfif vastgesteki. Deze
Structuurvisie wonlt voortvarend - ook In een degelijk finandeel kader * uitgevoerd. Om dit te
Illustreren treft u els bijlage een projectenboek van onze gemeente ean. Van een
t>etrouwbare overttekl mag worden venwacht dat de uitvoering van de vele projecten die
tMnrten onze gemeente in gang zijn gezet en zijn geplartd, ook in de nieuwe gemeente is
gevraarfoorgd. Wg venwachten dat u erop toeziet dat de planning en de uitvoeriitg van de
projecten door de raad van de nieuwe gemeente worden gerespecteerd. Daamaast rekenen
wij op extra finartdöle armslag in de vorm van (extra) bijdragen van uw kant in investeringen
die ook het provindaal belang dienen en waarin u een verantwoordelijkftekl heeft
Uit het bijgaande projectenboek valt af te ieiden dat wij u hiervoor in een substantiöle
b i j d r ^ e vragen. Uw committment en dat van andere overheden (waterschap, rijksovertieid
en mogelijk zeffs de Europese Unie) voor deze uitvoering is en blijft dus hard nodig.
Ad 3. VJtale kenten. vitaal platteland en mertseliike maat en schaal
Bergambacht figt centraal in de Krimpenenwaard. Het provindaal bestuur en het
Intergemeentelijke samenwerkingsverband MkJdert-Hotland (ISMH) hebben in de provinciale
Structuurvisie Detailhandet 2007 en de regtonale Stnjctuurvisie detailhandel en leisure
Middert-Holland deze kem aangewezen als subregionaal winkelcentrum. Ook is de
uitt>rekling van ons sut>regionale t>edrijventerrein opgertomen In de rtota Herstructurerirtg
bedrijventerreirten Mkldert-Holland. Wij zetten ons ten volle in om dit beleid voortvarend uit te
voeren en wet door een goed en positief vestigingski'imaat te creören en te l>ehouden.
IDaarbij worden goede en ziditt>are resultaten geboekt zoals uit de vestiging van een aantal
kemvoorzieningen blijkt. We noemen: de nieuwe kantoren van de basiseenheid van politie.
van de regtonale woningtwuwcorporatie en van de K5-brartdweer en een provindaal
steunpunt wegen. Daamaast is de laatste jaren geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van
de kleinere kemen.
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Deze ambitie en inzet slutten naadloos aan op de centrato doelstellirtg van de K5Structuunristo^, te weten: "Vitale kemen, vitaal platteland en menselijke maat en schaal'.
Dit betekent voor orts onder artdere een bestuur dat
zich in ftet bQzortder inzet VOOT het beftoud - e n daar waar mogelijk versterkertvan een goed voorzieningenniveau in de (kleine) kemen, waarvan het niveau
structureel tenminste gelijk is aan het huidige rtiveau.
het gekiende beMó respecteert en voortvarertd b ^ uitvoeren;
tenminste even bestuurskrachtig is als nu in de gemeente Bergambacht;
het huklige zeer goede economisch vestigirtgsklimaat en het uitstekertde woorten leefknmaat handhaaft;
taken didit bij de burger uitvoert;
op een herkenk>are en transparante wijze bestuun

' Stmctuurvisie K5-Gcmeentea, Deel A. blz. IS.
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III. Financiëie gevolgen blj iierfndeling
In het Herindefingsontwerp Krimpenenwaard, met afs 'onderfegger* het door het Ministerie
van BiZa en Koninkrijksrelaties uitgevoerde finandöto onderzoek fterindelingsvarianten
Krimpenenwaard, gaan Gedeputeerde Staten ook in op het BMC-rapport 'Bestuurtijke
inriditing Krimpenerwaard'. De opmerkingen van (Gedeputeerde Staten geven aanleiding tot
de volgende reactie.
Wij vinden nog attijd dat ftet meerjarenperspectief voor een gefuseerde KS-genteenten in ftet
BMC-repport van een reöto benadering getuigt.
Wij lichten dit laatste graag aan de hand van de volgende punten, dto zowel zijn terug te
vinden In ftet l-lerindelingsontwerp Krimpenenwaard als het BMC-rapport, nader toe:
8- begrotirtgsresuftaten KS-gemeenten
b. befieerplannen
c. salarissen

d. nieuwe hulsvesting
e. vervallen vaste bijdrage Aigemerte uitkering
f. fridlekosten(vergoeding)
g. effed op woonlasten
Voor alto duklelijkhekl:
- de punten a en b. fiet}t>en betrekking op de finandöfe posrtto van de KS-gemeenten 'goirtgconoem* (vraar de gemeenten mee te maken hebben, los van de herindeling),
- de punten c tot en met o- zijn het rechtstreeks gevolg van de fusto van voomoemde
gemewiten.
Ad a. begrottnosresultaten K5-gemeenten
In byiage 3 van het BMC-rapport Is - zoab vermeld - uitgegaan van de t>egrotingBresuttaten
van de primitieve t>egrotingen 2010 van de Krimpertenwaardgemeenten. Op ttasis daarvan
verorxlerstelt het BMC-rapport dat het totato begrotingstekort van de KS-gemeenten in 2013
uitkomt op ongeveer 2,7 miljoen euro (exd. stelpost). Het Herindelingsontwerp
Krimpenerwaard gaat er vanuit dat de ntouwe gemeente ten hoogste 0.5 miljoen euro zal
moeten optossen omdat de huklige gemeenten voor de fusiedatum maatregelen moeten
nemen om voomoemd geprognosticeerd tekort ongedaan te maken.
Wjj kijken hier anders tegen aan. Enerzijds omdat in de berekeningen van Gedeputeerde
Staten er van wordt uitgegaan dat t)ezuiniging8voomemen& en -taakstellingen al van het ene
op het andere jaar voor 100% effed sorteren (in de praktijk een zeer lastige opgave, zetfs
indien een gemeente daar enketo jaren de tijd voor krijgt bijv. tot 1 januari 2013). anderzijds
omdat Gedeputeerde Staten zeff aangeven dat op dtt moment nog niet duidelijk is wat de
effecten van de huklige economisdte crisis voor de komende jaren zulien zijn. Hetzelfde
gekit voor de doorwerking van de accressen van ftet gemeentefonds.
Hoewel de begrotingen 2011, onder voonvaarden van tijdje duklelijkftekl van het
voorgestane ryksbeleid via besluiten van ftet ntouwe kabinet en o.a. de Septemberdrcutoire,
op dit punt meer duidelijkhekj zulton brengen hechten wij toch waarde aan recente
doorrekeningen per gemeente van de gevolgen van met name de nog verdere afname van
de gemeentefondsuitkering, dto ons doen conduderen dat het in het BMC-rapport
geprognosticeerde tekort ad € 2,7 miljoen per fusiedatum eerder op een hoger (€ 4 ó € S
miljoen) dan op een lager bedrag zal uitkomen. De op de btz. 43 en 46 van het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard venwoorde eis om per 2013 een stuitend meerjarenperspectief te
hebben - die wij overigens van harte ondersteunen ~ maakt in dit verband feitelijk niets utt.
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Ad b. befteerptonnen
Ook wij zijn van mening dat ftet BMC-repport ten aanzien van dit onderwerp, ook qua
analyse, niet ftet comptots beeM schetst Het rapport gaat immera afleen wat dieper }n op de
befteerplannen c q . ondertioudsvoorzieningen wegen en niet op de beheerplannen van
andere gemeentefijke kapitaalgoederen zoals rioleringen, watenwegen (t>e3dtoe)ingen.
bruggen, baggeren), openbare veriiditing, speelvoorzieningen, ondwwijshuishouding en de
gemeentelijke gek>ouwon. Zijn de stortingen ntot met name geretateerd aan regulier
onderhcnid (aDe beheerplann«t hebben namelijk eén zeer beperide tooptQd, te weten 2010,
sommige 2014 en in een enkel geval 2019 of 2027) dan wel - zoato Gedeputeenle Staten
teredtt opmertcen - aan vervanging ten gevolge van de ondergrond? Gelet op de
bodemgesteUhekl sorteert regulier onderttoud in de Krimpenerwaard Immere - na verioop
van tQd - steeds minder effect Dit laatste maakt uttvoerir^ van ingrijpende, constructieve
maatregelen dan wel een algefieto reconstructie ~ ook van rioleringen - op enig moment
noodzekeTijk. Een moment dat eerder plaats vindt dan eklers tn Nadvtand. Dit geldt zowel
voor de provinde (denk ean N 210) als voor de gemeenten. Ons inziens Iddt dit negatieve
effed op de levensduur binrten afzienbare termijn voor de fusiegemeente tot aanzienlijk
hogere stortingen in de ortderhoudsvoorziertlng wegen en riolering dan wel tot een
aanzienlijke toename van kapitaallasten voor deze gemeentelijke kapitaatgoederen. Op de
wens van fiet Hoogheemraadsdtap om het onderhoud van de buitermegen over te dragen
naar de gemeenten gaan wij in dit kader hier niet verder in ttehoudens de opmericing dat dtt
financieel de nodige gevolgen zal hebt}en.
Dit onderdeel afsluttertd zijn wij van mening dat de correctie niet naar twneden moet worden
bijgestekl maar eerder aanzienlijk naar boven indien - naast het t>eheerplan wegen c q . de
stortingen voor wegenonderftoud - ook fiet onderhoud van eerdergenoemde, andere
gemeentelijke kapitaalgoederen nog eera nauwkeurig worden geTnventariseerd en
geanalyseerd. Teredit merict het BZK-onderzoek • waarin overigens het Jaar 2009 els
uitgangspunt heeft gediend - op dit punt op dat met name de belektekadera voor het
onderttoud van kapttaalgoedwen grote budgettaire gevolgen kunnen hebben en dat er op
moet worden gelet of de tietteerplannen volledig In de begroting en meerjarenraming z^n
venwerkt
Ad c. aaterissen
(gedeputeerde Staten constateren dat in het onderzoeksrapport Rnancieel onderzoek
herindefingsvarianten Krimpenenwaard van het Ministerto van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Provinde Zukl-Holtond op blz. 47 de loonsom stijgt met 1,1%. De
aanname van BMC dat de loonsom 5% hoger is dan het huklige niveau van de KSgemeenten Is echter al voorziditig geraamd.
Dat Gedeputeerde Staten dtt terugbrengen tot 1,1% en baseren op gegevens van het
Algemeen Burgeriijk Pensioenfonds, dto dateren utt 2007, en een indicatief g«nkjdekle
loonsom van de groottegroep waartoe de KS behoort - en dto dus óf op natuuriijke wijze dtt
inwoneraantal ftebt>en bereikt dan wel door fusto in ftet verleden en tnmkJdels in een
gertormaflseerde situatto zijn terecht gekomen - to een aanname waar neder overleg en
uitieg gewenst to. Een reden temeer om dit punt in het bijzonder onder de aandadit te
brengen.
Het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard kent in rijke mate woonten ato Versterking van cto
bestuurskracht*. Hiemtee wordt bedoekl dat de bestuuriijke en ambtelijlce organisatie van de
gefuseerde gemeenten vokloende robuust zijn om teken, t>evoegdfieden en
verantwoordelijkheden goed utt te otfénen, zodat door een goede ariseklsmarictpositie en de
juiste mate van spedalisatie gekomen kan worden tot een goed bestuur en dienstveriening.
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o p ttasto van ervaringen tn pas gevormde fusiegemeenten (Lansingeriand en Zuidpias) en
de nog te vormen gemeente Kinderdijk (Graafstroom, Liesvekl en Nieuw Lekkerland)
constateren wij ftet volgende:
' het functiebeschrijvings- (functieboek) en waarderingstrajed voor de fusiegemeente
resulteert door de aan ftet inwoneraantel gerelateerde bezokligingsstructuur in een
hogere waardering van ruim 70% van de furtcties in de te fuseren (kleinere)
gemeenten (dus gemeenten met e«t lager salarisniveau);
• ruim 50% van de medewericers vrordt geptoatst op een hoger functienh^eau;
de nieuwe organisatie kent een aanzienfrjk aantef fonmatiepfaatsen meer dan ftet
totaal van de voormalige gemeenten. De toekomstige gemeente Kinderdijk (30.000
inwoners) kent (uitgaande van de huklige nieuwe gefuseerde ambtelijke organisatie)
25 formatieplaatsen meer, de gemeente Zuidpias ( 41.(XX) inwonere) noemt een
toename van 32 fle's.
De gemeente Zuklplas fteeft berekend dat fiet vorenstaande fteeft gelekl tot een stijging van
cto loonsom met € 2,25 miljoen ten opzidite van het totaal van de toonsom van de
voormalige gemeenten, tndien we toatstgenoemd bedrag extrapoleren naar een KSgemeente van 55.000 inworters dan constateren wij dat de stijging van de kïonsom uitkomt
op een percentage tussen 10 en 13% (ruim € 3 miljoen euro). In de djféropstelling in de
afsluiting ramen wij voorzicfitigheidshafve ca. 10% (to € 2,5 miljoen euro).
Bij ftet punt Irictiekost^t' besteden wij aan de personeelskosten overigens ook nog de
nodige aandadit
Ad d. nieuwe huisvesting
Gedeputeerde Staten stellen met de laatste zin op blz. 47 van het Herinctolingsontwerp
Krimpenenwaard dat het vooral van de pditieke keuzes en het beleid van de ntouw te
vormen gemeente afftangt of een gezonde finandöto positie kan worden gecontinueerd of
dat een minder gezonde finandöto posftie kan worden vert)eterd.
Ten aanzton van dH punt vragen wij ons af waarom OS de condusies van een gedateerd
onderzoek tn Overijsselse fusiegemeenten (zoato (gedeputeerde Staten doen) ftanteert en
niet op de ervaringen in recente Zukj-Holtandse fusiegemeenten zoato Westiand,
l^nsingertond en Zuklplas:
ftet duurt ten minste 4 jaar vc»ordat een nieuw gemeentehuto kan worden
gerealiseerd. Tot dat moment moet - om kennto en spedalismen van de
medew^kers bijeen te brengen en frustraties over en extra kosten door ftet verdeekl
wericen over diverse locaties zoveel als mogetljk te vooricomen - bedrijfsnjimte
worden gehuurd of gekocht Kosten €300.(X>0 tot €500.000 per jaar,
- het btgkt - onder verwijzing naar o.a. ftet raadsttesluit van de gemeente
Lansingeriand (53.000 inwonera en voortteen wericend in S locaties) - dat de
Jaariijkse kosten van het gemeentehuto bijna € 2 miljoen bedragen waarvan - met
inzet van € 20 miljoen uit de algemene reserve, Eneco dividend van € 0.5 miljoen per
jaar, vrijvallende kapiteallasten. personeelsbesparing e.d. - per saldo € 550.000 per
jaar ato extra last op de begroting van de fuslegerrteente blijft dnjkken;
- het blijkt dat verkoop/verhuur van de oude panden zeer moeilijk ligt omdat In de
praktijk blijkt dat voctrmaHge gemeentehuizen (dto vaak ook nog een
monumentenstatus ftebt>en) stechts tegen zeer veel kosten - ftet welk de
opbrengsten dus in belangrijke mate 'dmkken' - geschikt kunrten worden gemaakt
voor andere gebruiksdoeleinden. Zo raamt de gemeente lansingeriand aan netto
opbrengst voonnalige gemeentehuizen € 4,6 miljoen tegen ntouwt>ouwkosten
gemeentehuis € 32,7 miljoen.
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De in het BMC-rapport geftanteerde aanname dat drca 50% van de realisatiekosten
van het nieuwe pand (in het BMC-rapport geraamd op € 40 miljoen) kan worden
gefinanderd utt de verk(X)pArerhuur van tte oucte panden (derftafve € 20 miljoen) bfijkt
in de praktijk dus veel meer een Vrishful thinking' te zijn;
Ad e. vervanen vaste biidraoe Akiemene uiticering
wy hebben vraagtekens om binnen de eerste reguliere mjb-cydus van de gefuseerde
gemeente de vervallen vaste bgdrage van de Algemene uttkéflr^ te elimineren zoato gestekl
op tttz. 47. Zo gaet de gemeente Zi^plas er vanuit dat van deze terugval van de Aigemene
uiticering (Ó6n In plaats van drie vaste bedragen) ten hoogste 70% kan tworden
gecompenseerd dcxtr lagere uitgaven. Daarby komt ln orts geval nog eene ttet gegeven dat
de integratie van diverse bedrijfsonderdelen door mkldel van de Gemeenscftappeiyke
Regeling K5 nu el fteeft gelekl tot effidencyvoordelen die normaliter pas na een fusie kunnen
worden 'ingeboekf.
Deze recente ervarIngscQfere afzettend tegm de op blz. 47 van ftet BMOrapport vamtekte
bedjfering geven orts aanlekling tot nader overtog hierover met de provinde en BZK tot
nadere afstemming. Wjj denken hterby concreet aan de winst die de herindeling de
algemene uttkering oplevert Deze dtont terug te vtoeien naar de Krimpenerwaard.
Ad f. frictiekostenfvergoeding)
Wij wilton nog stil stean by de frictiekosten waarvoor de fusiegemeenten op basto van cte
tijcleiyke vendeelmcurtstaf herindeling een tegemoetkoming vto de Aigemerte uitkering utt het
(gemeentefonds ontvangen. Het gaat htorfoy om een bedrag van in toteat ruim € 16.6 miyoea
Zo op het eerste gezidrt een fora bedrag maar, zoato tijdens de bijeenkomst op 27 april jl.
teredit óoor (gedeputeerde Van Engetohoven-Huto opgemerict, de fusiegemeenten ttebben
dtt bedrag voiledig nodig om cte kosten, dto voortvloeien utt het fusieproces, op te vangen.
Wat tydens de byeenkomst onderbelicht Is gebleven to het gegeven dat de
fricüekostenvefgoeding moet worden Voorgeschoten' en pas na de fusto in 4 jaar (40-20-2020%) vKtnlt uttbeteakl.
ln de tarief van 26 april 2010 van (gedeputeerde Van Engelsltoven-Huto wordt aangegewi
dat GS in hoofdstuk 6.3 van het Herindelingsontwerp Krimpenenwaard een bydrage wil
toveren. Indien dtt een bijdrage in finandöto zin is, betekent dtt dat de eerste jaren na de
fuste voor cto ntouwe gemeertte ftet geprognosticeerde renteveriies (bjj een rekenrente van
5% en afhankelijk van ftet moment van uitbeteling) van € 8(X).(XX) + € 5(X).0(X) + € 330.000 +
€ 165.0(X) = € 1.795.000 voorkomen zou kunnen worden. Wy gaan er overigens van utt dat gezten de ervaring in de onlangs heringedeelde gemeente Zuidpias - de Provincte en het
Ministerte orts op dtt punt tegemoet komen.
Hiert)y komen kosten wetke ook ten laste van de fridiekosten worden gerekend: de kosten
van voorbereiding (pton van aanpak, prpjectieiding en onderateuning), personeelskosten
(wachtgekten^ bestuurdere en personeel, werving en selectie, reiskosten dislocaties, inhuur
van personeel omdat 'de winkel open moet btijven*), automatisering" (converste naar ntouwe
systemen, bekabeling e.d.) en overige kosten zoato communtoatie, vooriichting en archieven,
maar dat de kosten van meubilair, nieuw gemeentehuto, hogere salariskosten e.d. ten laste
van de reguliere gemeentebegrotirtg moeten worden gebracht.
In de praktijk btijkt dat de frictiekostenvergoeding vokloende to om de korttepende
fusiekosten te compenseren maarzeker niet de tongtopende kosten zoals huur ttedr^fsrulmte
en wadttgeklen. Vcxir wat betreft deze laatste kostenpost nog ftet vofgenite. Zowel in ftet
Herindelingsontwerp Krimpenerwaard ato in de Wet Arhi wordt gesproken over wadttgeklen.

* Dezc kosten mogen slechts voor SO % van bet fusiebudget komen.
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Dtt geklt ecftter alleen voor bestuurdere. Wachtgeld to nameiyk niet meer van toepassing op
ambtelyk personeel dat wordt ontstagen na 1 januari 2(X)1. Daarvcxtr geldt een ww- en
aanvullende ww-uttkering, waarvoor gertteenten overigens zelf gefteel riacodragertd zijn.
Op dtt punt is de Wet Arhi dus niet meer actueel. De wv#-uitkering fieeft verder directe
gevolgen voor de pertsioenopt>ouw van ktetrokkenen en vanutt de ww-positte to er cx>k geen
mogelykheid gebruik te maken van de FPU-regefing. Een en ander kan tot gevolg hebt>en
dat - zeker bq een wat *vergrijzertd* ambtenarenbestand - dat de vakbonden by de fuste van
gemeenten geen gedwortgen ontslagen accepteren en dat een gedwongen vertrek van
ambtelyk personeel alleen mogelyk is vto een vaststellingsovereenkomst waar zeer veel
mkldelen mee zijn gemoekl.
Tot voor kort waren er voor ambtetyke medewerkere, dto niets VOCH' het meemaken van een
fusteproces voelden of het vermoeden hadden by de tnpassing/plaateing op de dcwr ften
gewenste functie binnen de nieuwe organisatie 'butten óe boot te vallen' vokloende
mot>intettsmogeli)kfteden eldere. Daar werd (x>k vol gebruik van gemaakt. Zo stertte de
gemeente Lansingeriand met 60 vacatures en de gemeente Zukiptos met 55 vacatures. Dat
dtt teklde tot zeer t>eperkte kosten wegens ontslaguttkeringen is daaraan infterent Op dtt
moment zijn door cte finandöto cristo en de mogelyke veriaging ven de Aigemerte uitkering
de mogelijkheden vcx>r amtAeiyke medewerkere om by een andere gemeente een passertde
functie te vinden afgenomen en is de kans aanwezig dat by fusto van de KS-gemeenten de
ontslaguttkeringen voor met name management waarvan er na tte fusto veton hun huklige
functte zullen kwijtraken, op een hoger t>edrag zullen uiücomen dan by eerdere gemeentelyke
fterindelir^en ftet geval was.
Dat door of ondanks mobtttteitebepericingen de druk om gekwalificeerd personeel van buiten
cte eigen organisaties aan te rtemen, zal toenemen to editer ook een gegeven. Immere, een
bestuurskraditiger organisatte wordt slechte gedeetteiyk twreiki door de kwantiteit (som van
de medewericere) maar veel meer door de toename van kwaliteit dto niet in alto gevallen zo gebiedt de eeriijkfteld te zeggen - blj de huklige medewericere beschikbaar to: de
opschaiing van de gemeente betekent automatisch andere strategische uttgangspunten en
andere kwalttertsnormen waardoor niet dired van ftet asped 'mens volgt functie' mag
worden uttgegaan.
Ad o. efféd oo woonlasten
Het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard staat uitvoeriger stil by het effod op woonlasten
ato gevofg van het samengaan van de KS-gemeenten (btz. 45 Herindelingsontwerp
Krimpenenwaard). Het effed worctt door Gedeputeerde Steten ecftter wel fieel eenvoudig
berekend, te weten harmonisatte door mkldel van de t>erBkening van een gemktdekl terief,
waardoor de wcx>nlasten vcx>r de inwonere van óén kem stijgen en zich er voor cte overtge
Krimperterwaanlbewonere een (lidite) daling van de tarieven aftekent
Wlj kunnen ons enerzijds nauweiyks voorstellen dat de gemeenteraad van de ntouwe KSgemeente alleen de inwonera van de ene kem met fora ftogere woonlasten confronteert
(6,9%) en deze meeropbrengst taat terugvloeien naar de overige inwonere van dezetfcte fCSgemeente, anderzijds omdat deze methodiek ntot opgaat in een (füsto)gemeente dto wordt
geconfronteerd met een finandeel zorgeiyke situatie. Dan gekit voor alto inwonere eerder
een toename van de woontostendruk dan enket en alleen een gelijktrakking van terieven met
cte positieve en negatieve consequenties van dien.
Tersiftlutting
wy komen tot een afsluiting waar het gaal om de financiöle positie van een KS-gemeente in
relatte met wat hierover is opgemerkt in Herindelingsontwerp Krimpenenwaard versus ftet
BMC-rapport.
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w y constateren meer zorgen rond de finandöto situatie van her in te deton gemeenten. Utt
put>licatie8 in de vakpere btykt dat de zes fusiegemeenten die per 1 januari 2010 zijn
gevormd (Peel en Maas. Vento. Horst a/d Maas, Venray, Oklambt en Zuklplas) alten te
maken hebben met een aanzieniyk begroüngstekon
Ook eerdere fusies In Wést-Friesland taten dtt beeki zlen met in alto gevallen ato öön van de
betangrijke oorzaken de relatief lagere Algemene uitkerirtg utt ftet Gemeentefonds, o.a.
doordat na de fiisto stedtte óén keer het basisbedrag wordt ontvangen.
Op grond van dtt geactualiseerde en verder uttgawerkte BMC-rapport constateren wij:
1. dat de KS-gemeenten de eerstkomencte jaren in werkefijkhekl te maken zouden
kunrten krijgen met een in totalitett tot minimaal € 4 miljoen per jaar oplopend
t>egrottng8tekort ten gevolge van de huklige finandöto cristo en terugtopencte
accressen van het gemeentefonds (zte punt a.), alsmecte aanzieniyke extra stortingen
in de onderhoudsvoorzieningen wegen, rtoleringen enz. (zte punt b.).
Nadmkkeiyk stelton wij hierby dat de Krimpenerwaard zich met name by punt a niet in
een uttzortderingspositie t>evindt Alto gemeenten hebben te maken met daze
problematiek;
2. dat de nieuwe KS-gemeente wordt geconfronteerd met voorshands niet door Rijk of
Provinde compensabeto kosten dto rechtstreeks verttand houden met effectuering
van de herindelingsvariant KS-gemeente (zte de punten c tot en met g.) ter grootte
van ca € 6 miyoen by aanvang fusto.
Laatstgenoemde bedragen, dto dus altoen betrekking hebben op de punten c tot en met g..
zijn ato volgt opgebouwd:
Fusis gspslrtssrcls kosten

Kosten 1* jaar
na fusto
( x € 1.000)

Salarissen
Loonsom bestuur •*• griffto
Nieuwe huisvesting
Algemene uiticering (vervallen vaste bydrage)
Voorfinanciering frictiekosten
Wachtgekien. ontslagvergoedingen

-2.500
712
- 300 strudureel oplopend tot ca - 2.000
-1.460
- 8CX)structuree] (in 4 jaar) aflopend tot O
-1.5(X) structureel aflopend tot O

Totaal füsls QSfSisteerde mssrfcoiten

-6.648

• e Kostenstyging/afname tnkomsiBn
+ = kostenbesparing
Voor alto dukleHJkheid: in dtt overzidit zyn de stiuctureto kosten gepresenteerd. De
t n c l d s n t s l i kosten z^n onder het kopje frictiekosten al uttgebiekl toegelicht
Telton wy by de taats^ertoemde fusiegerelataerde kosten ook nog eens cte € 4 ö € 5 miyoen,
nodig om de verwadite ttegrotingstekorten weg te vraricen en cte onderttoudsvoorzieningen
op een finandeel verantwoord peil te brengen, eten kunnen wy niet andere dan persisteren in
de condusto dat de financiöte positie van een KS-gemeente nadrukkeiyk aandacht vraagt en
dat in het BMOrapport zeker ntot - zoato (Gedeputeerde Staten stelten op btz 46 - wordt
uttgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken.
Wij zien uw readte met grote belangstelling tegemoet.
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Samenvatting Projectenboek
In dit boek wordt een overzicht gegeven
van de projecten die in Bergambactit
onder handen zijn genomen. Behalve de
projecten die in het overzicht worden
beschreven zijn er al een aantal zover
gevorderd dat deze daadwerkelijk
worden gerealiseerd. Zo wordt
binnenkort in Ammerstol een bouwplan
met 83 woningen in uitvoering genomen
en wordl er een buurtsuper gebouwd.

veel verkeer met een snelheid van 80
kilometer per uur overheen rijdt. De
veiligheid en leeftDaarheid wordt hierdoor
negatief beïnv 1 o ed.

Met inzet en passie van velen wordt er
hard gewerict om onze inwoners een goed
woonklimaat aan te bieden.
Veel projeclen zijn in voorbereiding
genomen. Van de meesten daarvan is hel
werk gestart direct nadat de gemeenteraad
een structuurvisie "Beleef Bergambachl"
2008-2010 vaststelde in zijn vergadering
van 28 oktober 2008, De raad besefte dat
een structuurvisie niet alleen de
doelstellingen weergeeft maar vooral ook
dat de doelen feitelijk gehaald moeten
kunnen worden. Daarvoor is
samenwerking met vele partijen nodig,
maar bovenal moei er ook geld
beschikbaar zijn.
Deze boodschap is goed verstaan en
uitgemond in een besluit van de
gemeenteraad van 21 april 2009. Die heeft
toen een voor onze gemeente substantieel
bedrag gereserveerd voor de realisering
van een aantal belangrijke projecten. De
dekking beslaat deels uit gelden die in de
reserve structuurvisie zijn opgenomen en
deels in de begroting. De dekking is ook in
de meerjarenbegroUng structureel
geregeld.
Maar daarmee zijn we er nog niet.
De gemeenle Bergambaclii wordt
doorsneden door 3 provinciale wegen waar

Deze omstandigheden hebben geleid tot
een aantal belangrijke wensen die in de
structuurvisie zijn opgenomen. Zo streven
wij emaar om een ongelijkvloerse noordzuid verbinding voor voetgangers en
fietsers aan te leggen: een tunnel onder de
N 210 ter hoogle van de Dijklaan zien wij
als een absolute must.
Ook willen wij graag een parallelweg langs
de N 207. Hei vele zware landbouwverkeer
rijdt nu ofdoor de woonwijken óf begaat
een verkeersovertreding door van de N 207
gebruik le maken.
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wordt van hieruit door middel van grote
transportleidingen gedistribueerd.
Zodra de gemeente aan de wegen moet
werken komen we deze leidingen tegen.
Het verleggen of beschennen ervan plaatst
ons telkens weer voor hoge kosten. Deze
exteme omstandigheden mogen naar onze
mening niet voor onze rekening komen.

Wij zien ook graag verbeteringen aan de
N 210 door de aanleg van een tweetal
rotondes.

Wij doen een dringend beroep op de
provincie om ons financieel te steunen in
de verbetering van de leefomstandigheden
in onze gemeente.
In de inhoudsopgave van dit projectenboek
hebben wij aangegeven bij welke projecten
vooral een provinciaal belang is gediend.
Hulp van de provincie tot een bedrag van
circa 3,8 miljoen Euro op infrastructurele
projeclen is benodigd.
Er zijn uileraard ook gemeentelijke
belangen waarin de gemeenle fors
investeert. Toch ontkomen wij er niet aan
om de provincie ie vragen ons met circa 2
miljoen Euro ie steunen om onrendabele
toppen op te vangen van een tweetal
dorpsvemieuwingsprojecien.

In de gemeente Bergambacht zijn twee
grote waterleidingbedrijven gevesligd. Het
drinkwater voor het westen van ons land

Bergambacht, mei 2010
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INHOUDSOPGAVE
Naam Project

1
2

Rotonde in de N 21 O/Bedrijventerrein
Rotonde N 210 /Capellelaan Ammerstol

3
4
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14

Aanleg van een voeigangers-Zfietstunnel onder de N 210
Parallelweg langs de N 207
Aanleg parkeervoorziening langs de N 478
Bouw parkeergarage en herinrichting openbare ruimie
Woongebied Dijklaan West II
Woonbebouwing Dijklaan 83-87
De entree van Bergambacht (Dorpsvemieuwingsbijdrage)
Arendshoeve + omgeving.
Zone tussen N 207 en Kadijkselaan
Buurtsuper Berkenwoude
Transformatiegebied Bloemengaarde e.o.
Ontwikkeling wonen in en aan de Lek, jachlhaven en
fastferry
Herstructureren bedrijventerrein
Ontwikkeling van een (sub)regionaal bedrijventerrein
Winkelgebied versterken ter hoogte van
Hoofdstraat-Burgemeester Uilkensstraat
(Dorpsvemieuwingsbijdrage)
Sportpark Ammerstol en oplossen parkeerprobleem in het
doip

15
16
17

18

provinciaal
en/of
gemeentelijk
belang
Prov. -I- Gem.
Prov. + Gem.
+ HHSK
Prov. + Gem.
Prov. + Gem.
Prov.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem, + Prov.
Gem.
Gem.
Gem.
Gem.
Prov. -1- Gem.

9
12
13
15
17
19
21
23
25
26
28
29

Gem.
Gem.
Gem. + Prov.

31
33
35

Gem.

37
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Rotonde in de N 210/Bedriiventerrein

Aanleiding voor het project
ln de in oktober 2008 vastgestelde strucluurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
15 vermeld het ontwikkelen van een (sub) regionaal bedrijventerrein van 11 hectare. Onder
nummer 17 is vermeld dal ten behoeve van dit bedrijventenein onderzoek moei komen naar
de noodzaak en inpasbaarheid van een rotonde.
Doet van het project
Hel voorzien in een adequate en veilige ontsluiting van zowel het bestaande als het nieuw aan
le leggen bedrijventenein Dc Wetering
Betrokkenen
-

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Bergambachl
Paniculiere ontwikkelaarscombinatie/eigcnaren van hct uit le breiden bedrijventenein
Oasen waterleidingbedrijf le Gouda

Aanspreekpunt / projectleider: K. Klaasse, provincie Zuid-Holland
G. Bmggeman, gemeente
H. Glemm, Oasen
T. Oskam, namens de projectontwikkelaar
Bestuurtijk primaat:

Gedeputeerde A. van Dijk
Wethouder J. Vente

Startdatum: oktober 2008
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
In april 2004 toonde de provincie zich onder voorwaarden bereid mee te werken aan de aanleg
van een rotonde. In maart 2009 is de provincie mct de gemeente definitief overeen gekomen
dal zij meewerkt aan hel uitwegen van de bedrijventeneinen op de N 210. Daartoe zal de
provincie een roïondc in de N 210 aanleggen. De gemeente heeft de locatie van de rotonde
gekozen en de provincie heeft schriflelijk ingestemd mei de ligging van een ontsluitingsweg
vanuil het bedrijventenein naar de aan te leggen rotonde. In opdracht van de provincie werkl
het ingenieursbureau fV Infra aan hct maken van hel verkeerskundig en technisch ontwerp.
Omdat langs dc N 210 ecn tweetal walcrtransportleidingen liggen moeten ter bescherming
hiervan speciale voorzieningen worden aangebracht. De provincie is belast met het ontwerp
en de uilvocring van de rotonde, maar zal de kosien van dil werk bij de gemeente in rekening
brengen. De gemeente moei zorgen dal eventuele benodigde eigendommen/gronden worden
aangekocht. Dc ontwikkelaarscombinatie van hel bedrijventenein zal op basis van een tc
sluilen anterieure overeenkomst een gedeelte van dc kosten als bovenwijkse voorziening voor
haar rekening nemen. Afgesproken is dal de gemeente maximaal € 300.000 betaalt. De
ontwikkelaarscombinatie gaal ook uit van een investering van € 300.000. De meest recente
kostenramingen fluctueren, aftiankelijk van de lechnische oplossing in verband met de
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walcrtransportleidingen, tussen € 900.000 en € 1.500,000. Er dreigt daarom een substantieel
tekort te onistaan. De gemeenle is bereid een voorfinanciering te verlenen van maximaal
€ 600.000 gedurende 2 jaar. Omdal een rotonde in de provinciale weg levens een provinciaal
belang vertegenwoordigt, is cen provinciale bijdrage noodzakelijk.
Planning
De provincie heefï in maart 2009 besloten de realisatie ervan te combineren met het
onderhoud aan de N 210, dat voor 2010 staal gepland. Dc stand van zaken anno 2010 is dal
het onderhoud wel in 2010 zal plaatsvinden maar dat de voorbereiding voor de rotonde meei"
tijd heeft gekost. De uitvoering van de rotonde is voorzien in 2011
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Spreiding van hel verkeer naar het bestaande en nieuwe bedrijventenein, waardoor de rotonde
Dijklaan niet overbelasi wordl.
Bedreigingen/risico's:
Op korte tennijn de slagingskans voor grondaankopen
Impacl van de rotonde op de watertransportleidingen
Vertraging in de R.O. procedure
De hoogte van de aanlegkosten
Financiële sland van zaken
Hct gemeentelijk aandeel in de kosten van dil project kan worden gedekt uit de door de
gemeente te ontvangen exploitatiebijdrage.
Vanwege de zeer hoge geraamde kosien voor dil projecl is een provinciale bijdrage van circa
€ 600.000 noodzakelijk.
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Rotonde N 210 /Capellelaan Ammerstol
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Aanleiding voor het project

^
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In de in oklober 2008 vasigeslelde stmctuurvisie is voor de kem Ammerstol onder nummer 9
vermeld het realiseren van een roionde ler vervanging van de T-kmising N 210/Capellelaan.
Doel van het,project
Het Opheffen van de gevaarlijke en dmkke ontsluiting van de kem Ammerstol op de
provinciale weg door hel aanleggen van een roionde.
Betrokken

-

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Bergambacht
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK)
Oasen waterleidingbedrijf le Gouda

Aanspreekpunt/projectleider: K. Klaasse, provincie Zuid-Holland
G. Bmggeman, gemeente
E. de Jong, HHSK
H. Glemm, Oasen
Bestuurlijk primaat:

Gedepuieerde A. van Dijk
Wethouder J. Vente
Hoogheemraad G. de Jonge

Startdatum: oklober 2008
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
De Capellelaan is in beheer en eigendom bij het HHSK. Met sieun van het HHSK heeft de
gemeente in maart 2009 met de provincie overeenslemming bereikt over het vervangen van de
T-kmising in ecn rotonde. De provincie zal het omwerp verzorgen en ook de uilvoering en
aanleg regelen. Dc kosten van dcze operatie worden aan de gemeente doorberekend. De
gemeente op haar beurt za! een bijdrage in dc aanlegkosten vragen van hel HHSK. De
gemeente moet ook zorgen dat de benodigde grond voor deze rotonde wordt verworven. In
opdracht van dc provincie werkl hct ingenieursbureau IV Infra aan het maken van het
verkeerskundig en lechnisch ontwerp. Omdal langs de N 210 een tweetal
walcrtransportleidingen van Oasen liggen moeien ter beschenning hiervan speciale
voorzieningen, worden aangebracht. Daamaast ligt de rotonde nabij de waterwinputten van
Oasen. Dal vraagl speciale aandachl in hcl verkeerskundig oniwerp.
De gemeenieraad hccft in zijn vergadering van 21 april 2009 een krediet van € 800,000,-beschikbaar gesteld. Daamaast is er van de zijde van het HHSK bereidheid getoond om ccn
aandeel van de kosïen voor haar rekening te nemen. Overigens vinden wij hel onterecht dat
door de gemeente cn hcl HHSK de kosten voor de verbetering van de verkeersveiligheid op
de provinciale weg moei worden belaald. Normaliler is dit een taak van de provincie. Als
gevolg van de aanwezigheid van de waterwinputten en dc waiertransportieidingen ter plaatse
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moeten er hoge kosten worden gemaakt. Wij verzoeken de provincie een aanvullende bijdrage
loe te kennen ter grootte van circa € 800.000
Planning
De provincie heeft in maart 2009 besloten de realisatie ervan te combineren met het
onderhoud aan deN 210, dat voor 2010 staal gepland. De stand van zaken anno 2010 isdat
het onderhoud wel in 2010 zal plaatsvinden maar dat de voorbereiding voor de rotonde meer
tijd heeft gekost. De uilvocring van de rotonde is voorzien in 2011
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Een zeer noodzakelijke verbetering van de verkeersveiligheid voor de inwoners en bezoekers
van Ammerstol. Zij krijgen een veilige en snelle toegang tot de N 210.
Bedreigingen/risico's
dc eventuele omlegging van de walcrtransportleidingen kan tot zeer hoge kosien
leiden
dc verlegging van ecn deel van de Capellelaan in verband mel de ondergrondse
aansluilingcn van de watertransportleidingen is kostbaar
de slagingskans voor de grondaankopen
vertraging in de R.O. procedure
Financiële stand van zaken
De gemeenteraad heefl op 21 april 2009 € 800.000 beschikbaar gesteld.
Het HHSK heeft informeel aangegeven te overwegen om op basis van "de potentheorie" (één
derde gedeelte van het kmispunt/rotonde komt voor rekening van HHSK) een bijdrage le
verlenen. Als gevoig van de aanwezigheid van de waterwinputten en de
walcrtransportleidingen ter plaatse moeten er hogc kosten worden gemaakl. Wij verzoeken de
provincie een aanvullende bijdrage toe te kennen ler grootte van circa € 800.000
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Aanleg van een voetEangers-/rietstunnel onder de N 210

Aanleiding voor het project
ln de in oktober 2008 vastgestelde slmcluurvisie is voor de kem Bergambachl onder nummer
27 vermeld hel aanleggen van een fietslunnel onder de Provinciale weg N 210
Doei van het project
De bebouwde kom van de kem Bergambacht wordt doorsneden door de provinciale wcg
N 210. Dezc dmkke weg, waar een 80 km regime, geldt maakt het lastig om op een veilige
wijze van noord naar zuid le komen en andersom. Vooral voor voetgangers en fietsers, die
overigens voonang moeten verlenen aan het gemotoriseerd verkeer, is het niet goed doenlijk
deze weg over ie steken. Tcr plaatse is ook hei busstation en aan beide zijden van de
provinciale weg zijn scholen, kinderopvang en voorzieningen.
Mel de aanleg van een ongelijkvloerse verbinding kan dc gewenste veiligheid worden bereikl.
Betrokkenen
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Bergambacht
Oasen waterleidingbedrijf te Gouda
Aanspreekpunt / projectieider: G. Bmggeman, gemeente
K. Klaasse, provincie Zuid-Holland
H. Glemm, Oasen
Bestuurtijk primaat:

Wethouder J. Vente
Gedepuieerde A. van Dijk

Startdatum: winter 2008/2009
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
Eind 2008 is door hel TBK ecn kone sludie verrichl naar de mogelijkheid om ler hoogte van
dc ronde Dijklaan/N 210 een fielstunnel aan te leggen. Het TBK voorzag een aantal
technische moeilijkheden. Hct gemeentebestuur heeft daarop besloten cen quick scan tc latcn
uitvoeren. Het ingenieursbureau IV Infra hceft dal onderzoek uitgevoerd en is met de
opdracht verder gegaan toi aan hel niveau van een voorlopig onrwerp. Op 12 januari 2010
heeft het college ccn keus gemaakl uit de voorgelegde varianten. De volgende slap is het
verrichten van een technischrisico-onderzoekvanwege de te verwachlen zettingen aan het
wegenslelsel en (oude) woningen in de directe omgeving. Verder is op 12 januari 2010 door
het college gesproken over de wijze van financiering. Daarbij is geopteerd voor een
combinatie van betaling van cen bijdrage ineens en een gedeelte via activering. In de
kademota zoals dczc injuni 2010 wordt vastgesteld zal dit worden verwerkt.
Planning
De inspanningen zijn erop gerichl om cind 2010 een definitiefbesluit te kunnen nemen. De
realisering ervan is echter nog niet exact aan te geven omdal er langs de gehele N 210
werkzaamheden plaatsvinden. Deze moeten nog op elkaar worden afgestemd.
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Kansen en bedreigingen
Kansen:
Daar waar nu ccn tamelijk ingewikkeld en onoverzichtelijk verkeersknooppunt bestaat, is dit
te verbeteren door voor hel langzaam verkeer een goede noord-zuid verbinding te crccrcn.
Bedreigingen/risico's:
. - Technisch een ingewikkelde klus omdal ler plaatse het wegenslelsel op verschillende
wijzen is gefundeerd. Een complexe factor daarbij is ccn omlegging van een grote
watertransportleiding. Dcze beide factoren kunnen naasl de funderingstechniek ook in
financiöle zin voor nu nog onbekende risico's zorgen.
Er is in dil stadium nog geen formele instemming van de provincie gevraagd.
Financiële stand van zaken
ln december 2009 is een beperkte subsidie toegekend op grond van de BDU. (€ 38.708)
De voorbereidingskosten worden belaald uit de gelden die voor de stmcluurvisie projecten
beschikbaar zijn gesteld. De voorlopige kostenraming komt uit op circa € 3.000.000. Het
college hccft injanuari 2010 cen richling gekozen die injuni 2010 in de kademota zal worden
opgenomen. Zij Irachl circa 50% van de geraamde kosien voor rekening van de gemeente tc
nemen. Maar hct is onontkoombaar dal de provincie ook 50% bijdraagt.
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Parallelweg langs de N 207

a
Aanleiding voor het project
In de in oklober 2008 vasigeslelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambachl onder nummer
21 aangegeven op dc N 207 cen 50 km regime in te slellen danwel een Parallelweg tcn
behoeve van het landbouwverkeer aan tc leggen.
Doel van het project
Vanafde Kadijk gezien is er in zuidelijke richling geen Parallelweg aanwezig tot aan de
N 210. Het gevolg daarvan is dat al het zware landbouwverkeer door de woonwijken en langs
basisscholen moct rijden. Soms wordl dal vermeden en neemt men loch de provinciale weg.
Het leidt dan tol onveilige situaties. Om dil probleem op le lossen is met de provincie overleg
geweesl met als inzet om de toegestane snelheid op de provinciale weg te vemiinderen zodat
het kan worden toegestaan dal het landbouwverkeer gebmik mag maken van de provinciale
weg. Gebleken is dal de provincie daar geen voorstander van is wanl dat gaat ten koste van
haar beleid dal emit bestaat om de doorstroming op de provinciale wegen te bevorderen,
Landbouwverkeer moei worden geweerd. De provincie heeft juist om die reden gekozen voor
dc aanleg van parallelwegen ten behoeve van het landbouwverkeer.
In dil concrete geval gaal het om de aanleg van een parallelweg met ecn lengte van circa 1200
meter. De gemccnie hechl grole waarde aan hel beëindigen van deze ongewenste situatie en is
bereid deze provinciale taak financieel te steunen.
Betrokkenen

-

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Bergambacht

Aanspreekpunt / projectleider: K. Klaasse, provincie Zuid-Holland
G. Bmggeman, gemeente
Bestuurlijk primaat:

Gedeputeerde A, van Dijk
Wethouder J. Vente

Startdatum: 10 maart 2009
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
In opdrachl van de provincie heeft hel ingenieursbureau DHV een voorlopig ontwerp van een
parallelweg gemaakl. De hierbij behorende technische keuze van de zettingmethode is nog
onderwerp van bespreking. De provincie zal dit onderdeel betrekken bij dc uitwerking van het
plan voor het onderhoud aan dc N 207 dat in 2011 plaats zal vinden. Daamaasl is ecn
vooriopige raming van dc aanlegkosten beschikbaar, deze gaal in de richting van € 1,500.000.
De gemeenle hccft aangegeven ecn fors bedrag beschikbaar le willen slellen voor de aanleg
van de weg. De provincie heeft haar aandeel in de kosien nog niet bekend gemaakt. De
verdere voortgang en go or no go beslissing hangt hier vanaf
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Planning

In 2011 zal aan de N 207 onderhoud worden gepleegd. Dc inzet is om tegelijkertijd hiemiee
de parallelweg aan le leggen. De provincie is eigenaar van de gronden en over nagenoeg hei
gehele tracé is een verkeersbestemming aanwezig.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Het door de bebouwde kom rijdende landbouwverkeer le weren en hel beëindigen van
verkeersovertredingen op de N 207.
Voor de provincie ligt hier de kans om een aanzienlijke gemeentelijke bijdrage te verkrijgen
aan de uitvoering van provinciaal beleid.
Bedreigingen/risico's:
de door DHV voorgestelde methode van voorbelasten is voor de regio ongebmikelijk
gelei op de aanwezige grondslag en vergroot de kans op breuk van kabels en leidingen
de provincie is niet in staal om het overige dccl van de investering te betalen.
Financiële stand van zaken

De gemeenteraad heeft op 21 april 2009 ecn bedrag van € 800.000 beschikbaar gesteld als
bijdrage aan de aanleg van een provinciale parallelweg.
Op 25 augustus 2009 is een BDU subsidie beschikbaar gesteld van € 11.304
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Aanleg parkeervoorziening langs de N 478
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Aanleiding voor het project
In de in okiober 2008 vasigeslelde stmctuurvisie wordt onder nummer 10 van de kem
Bergambachl gesproken van een landschapselement.
Doel van het project
Het doel van het landschapselement is naast hel aanbrengen van een ecologische zone ook het
voorzieningenclusler van de gemeenle, provincie en brandweer in een groene setting te
situeren. In 2009 is in opdracht van de provincie het landschapselement aangelegd. Gebleken
is dat bezoekers geen gelegenheid hebben de auto te parkeren. Diat is een omissie in het
ontwerp. Daarom is het gewenst alsnog een parkeerplaats aan te leggen. De wenselijke
geachle locatie dient ook ecn ander doel namelijk hel creören van een TOP, cen Toeristisch
Overstap Punt e.e.a. in de dirccle nabijheid van dc veerverbinding met de Alblasserwaard.
Betrokkenen
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Bergambacht
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
Aanspreekpunt / projectleider: M, van Bleek, Provincie Zuid-Holland
G. Bmggeman, gemeente
J. Woudenberg, ZHBT
Bestuurtijk primaat:

Wethouder J. Vente

Startdatum: 4 januari 2010
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
De gemeente wacht op anlwoord van de provincie op het verzoek om op dc kmising van dc
N 478 en de Lekdijk Wesl in de leen van de dijk een parkeertenein le maken. De provincie is
eigenaar van dit tenein en hel lenein grensi aan het landschapselement. De gemeente heeft
ook gereageerd op hcl verzoek van hel Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme om
mogelijkheden aan te bieden voor het creëren van ecn TOP. De locatie hiervoor nabij dc
veerpont, langs toerislische routes is uitstekend. Voorwaarde is echter dat er een
parkeervoorziening aanwezig moet zijn. Hei ZHBT ondersteunt het verzoek van dc gemeente.
Planning
In hel najaar van 2010 zal er onderhoud aan deN 478 worden gepleegd. Het is de wens van
de gemeeme om lijdens die werkzaamheden ook de parkeervoorziening aan te brengen. Hcl
ZHBT heeft in dat geval de mogelijkheid om met ingang van 2011 een TOP le maken.
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Kansen en bedreigingen
Kansen:
Hct landschapselement biedt dc mogelijkheid om te wandelen en lol bij dc Lek te komen. Er
zijn ook twee toeristische rouies over de Lekdijk en de aanwezigheid van de veerpont maakt
dat dil een mooi toeristisch knooppunt kan worden.
Bedreigingen/risico's:
Als er geen parkeergelegenheid wordt geboden onlstaal er een probleem van ongewenst
parkeergedrag. Ook ontmoedigt dil bezoekers die ler plaalse van de natuur willen genieten.
Zonder adequate parkeervoorziening kan er ook geen TOP komen.
De provincie herstelt niel wal ten onrechte onlbreekt aan hel landschapselement.
Financiële stand van zaken
Wij gaan ervan uit dal de parkeervoorziening voor rekening van dc provincie is, onidat dil ecn
tekortkoming is gebleken bij hei doorde provincie aangelegde landschapselement. Wij
verwachten dal het maken van ccn parkeerplaats mel cen ingang vanafde Lekdijk circa
€ 200.000 zal kosten.
Voor hel creëren van een TOP wordt een beperkte gemeentelijke bijdrage verlangd.
Burgemeester cn wethouders hebben uitgesproken hieraan hun medewerking te verlenen.
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Bouw parkeergarage en herinrichting openbare ruimte
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Aanleiding voor het project
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In de in oktober 2008 vasigeslelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
2 opgenomen: "De knoop van Bergambacht", Appartemenlcomplexen met ondergronds
parkeren en water in de Secrelaris Schippersslraat.
Doel van het project
De in een na-oorlogse woonwijk gelegen Secretaris Schippersslraat grenst aan hei
winkelcentmm. Er is in de slmcluurvisie aangegeven dat er rondom hel winkelcentmm
behoefte is aan meer parkeerplaatsen. Maar ook in de wijk zelf iser een fiink lekort aan
parkeerplaatsen. Daamaasl verandert als gevolg van de vergrijzing ook de woningbehoefte. Er
is meer vraag naar levensloop geschikte seniorenwoningen. Een situering in de nabijheid van
de voorzieningen is optimaal. Door reconstmctie en herontwikkeling van dil gedeelte van dc
bebouwde kom kan er mimte voor vemieuwing onistaan.
Betrokkenen
-

Gemeenle Bergambachl
Woningstichting Qua Wonen
Middenstandsvereniging Onderling Belang

Aanspreekpunt / projectleider: G. Bmggeman, gemeente
J. Reedijk, Qua Wonen
M. Oskam, voorzitler middenslandsvereniging
Bestuurlijk primaat:

Wethouder D. Blok

Startdatum: 5 febmari 2009
Einddatum: eind 2012/begin 2013
Stand van zaken mei 2010

In 2009 is er in werkgroepverband onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor sloop en
heronlwikkeling. Dil hceft geleid lot de keuze van een plan waarbij er 20 woningen in de
westzijde van de Secretaris Schippersslraat worden afgebroken. De aldus vrij le maken mimle
biedl de kans voor de bouw van een parkeergarage op maaiveld met daarboven een
appartementengebouw met 39 huurwoningen. Rondom het gebouw kunnen ook extra
parkeerplaatsen worden aangelegd. Dc bevoonadingsstraal voor de winkels wordt beter
bereikbaar en de openbare mimte kan opnieuw en aantrekkelijker worden ingericht.
Er zijn twee intentieovereenkomsten gestoten. Woningstichting Qua Wonen zal 39
levensloopgeschikle seniorenhuurwoningen bouwen. De parkeergarage die deel uilmaakt van
het gebouw biedt plaals aan 55 plaatsen. Deze zijn bestemd voor de bezoekers van de winkels.
De gemeente neeml de investeringskosten hiervan voor haar rekening. Verder verzorgt de
gemeenle ook de vemieuwing van de infrastmctuur waarbij nog eens circa 70 parkeerplaatsen
o.a. voor de bewoners worden aangelegd. Met de ondememersvereniging is overeen gekomen
dat zij de exploitatie van dc parkeergarage verzorgt en betaalt. Voor dil laatsie is toegezegd
dat zal worden onderzocht of er een Bedrijveninvesteringszone (ondememersfonds) kan
worden ingesteld.
15
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Qua Wonen heeft een architect geselecieerd en er is ook een aannemer in het bouwteam
opgenomen. De gemeente heeft een landschapsarchitect ingeschakeld om kwaliteilscriteria
voor de herinrichiing van de openbare mimte aan te bevelen. Qua Wonen heefl een sociaal
staluul vastgesteld en bewoners van dc le slopen woningen worden thans uitgeplaatst naar
andere woningen.
Planning
Het oniwerp van hct gebouw wordt thans gemaakl en de mimtelijke ordeningsprocedure is in
voorbereiding. Hel doel is om in de zomer van 2011 de bouwvergunning te verlenen cn te
starten met de bouw begin 2012. De oplevering is dan circa eenjaar later.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Er worden nieuwe levensloopgeschikle betaalbare huurwoningen voor senioren gebouwd,
daar is veel vraag naar en voor de bezoekers van het winkelcentmm komen er veel
parkeerplaatsen bij.
Bedreigingen/risico's:
De start van de bouw kan worden vertraagd als de bewoners die moeten verhuizen niet tijdig
een andere geschikte woning kan worden aangeboden.
Vertraging in dc Ruimtelijke Ordeningsprocedure als gevolg van behandeling van
zienswijzen.
Financiële sland van zaken
Er is in de intentieovereenkomst een aantal afspraken gemaakt. Voor wat dc gemeente betreft
is dat vertaald in een raadsbesluit van 21 april 2009. Daarbij is voorde gebouwde
parkeervoorziening € 800,000 beschikbaar gesteld. Met de winkeliersvereniging is een
overeenkomst aangegaan waarbij zij de exploilatie van de parkeergarage voor haar rekening
zal nemen.
Voor wal betreft de aanpassing van de infrastmctuur rondom de nieuwbouw is er in de
gemeentebegroting ook een budgel gereserveerd.
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Woongebied Diiklaan West II
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Aanleiding voor het project
Dil gebied is cen vervolg op het onlangs gerealiseerde woongebied I. In deelplan II is mimte
voor 124 woningen. In dc in oktober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is dil project ondcr de
nummers 9 en 19 voorde kem Bergambachl opgenomen.
Doel van het project
Hel doel is orn woningen le bouwen teneinde te voorzien in de vraag naar woningen confomi
dc beleidsnota wonen. Tevens moet worden voorzien in de aanleg van een onlsluiting op dc
Veerweg.
Betrokkenen
-

Adr. van Erk Projecten B.V.
Gemeenle Bergambacht
Provincie Zuid-Holland

Aanspreekpunt / projectleider: P. Buijzert, Adr, van Erk Projecten B.V.
G. Bmggeman, gemeente
H. Millenaar, provincie
Bestuurtijk primaat:

H. van Erk namens Adr. van Erk Projeclen B.V.
Wethouder D. Blok

Startdatum: febmari 2006
Einddatum: 2014
Stand van zaken mei 2010
De exploitalieovereenkomsl uil 1999 is geactualiseerd. Alle gronden zijn eigendom van Adr.
van Erk projecten. Zij zal ook de aanleg van de nutsvoorzieningen en openbare mimte voor
haar rekening nemen. De gemeente moei zorgen voor een ontsluiting op dc Veerweg. Daartoe
koopt de gemeente een kavel grond van de provincie. Thans vindt onderzoek plaals naar de
aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging op de aan te kopen kavel. Een plangroep is
gesiart met dc voorbereiding van de bouwplannen. Het stedenbouwkundig plan is aangepasl
en een architect is gestart met hel ontwerp van de woningen. Met een woningslichting vindl
overleg plaats over de bouw van 40 appartementen in de sociale sector. Een procedure voor
het verkrijgen van een projectbesluit is gestart.
De gemeente is mei de provincie in oveHeg over de ontsluiting op de Veerweg.
Planning
Hel woongebied wordi in 3 fases gebouwd. Elk jaar start ecn fase, le beginnen in het voorjaar
van 2011. In dc loop van 2014 moet de woonwijk dan zijn gerealiseerd.
De ontsluiting op de Veerweg kan worden gecombineerd met hcl door de provincie uil ie
voeren onderhoud aan de N 478. Dal siaai gepland voor het najaar 2010, In beginsel zal dc
provincie (in opdracht van en legen betaling door de gemeente) de ontsluiting verzorgen lot
aan de oever van dc aanwezige sloot met dc woonwijk. De gemeenle zal ecn bmg naar dc
woonwijk lalen aanleggen. Ook zal zij ecn poldcrspeeltuin aanleggen.
17

».

Kansen en bedreigingen
Kansen:
Een mooie aanvulling op het woningbestand kan worden verkregen in een rondom door water
omsloten gebied. Hei is een kans om ecn kwalilatief hoogwaardige woonwijk le realiseren.
Bedreigingen/risico's:
In beginsel heeft de gemeenie overeenstemming met de provincie bereikt over de aankoop
van de benodigde gronden teneinde te voorzien in cen ontsluiting van de woonwijk op dc
Veerweg. Onzeker is of aanwezige bodemverontreiniging lot beperkingen van hel gebmik
danwel lot kostenverhoging zal leiden.
Financiële stand van zaken
In de cxploitatieovcrecnkomst is voorzien in cen financiële bijdrage van de
projectontwikkelaar aan de gemeenle. Daamaasl heeft dc gemeenteraad in zijn vergadering
van 21 april 2009 een bedrag van € 600.000 gereserveerd voor dc aankoop van grond bij de
provincie en de aanleg van dc ontsluiting naar de Veerweg.

Ui
I-*
M
8

a

Woonbebouwing Diiklaan 83-87

Aanleiding voor het project

a

In de in oklober 2008 vasigeslelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
8 opgenomen dal voor dil gebied uitplaatsing van bedrijven en transformatie lot woongebied
wordt voorgestaan.
Doel van het project

Ter plaatse zijn 3 bedrijfscomplexen aanwezig. Twee van de drie bedrijfsgebouwen zijn al
vele jaren buiien gebmik. Eén bedrijfscomplex is nog niel builen gebmik, doch de activiteiten
die cr plaats vinden zijn zeer beperkt. Wanneer de 3 percelen in zijn geheel kunnen worden
ingezet voor nieuwbouw met woningen kan een acceptabel stedenbouwkundig plan worden
gerealiseerd.
Het geheel maakl thans een verpauperde indmk en vraagt snel om cen verbetering van dc
belevingswaarde.
Betrokkenen
Bouwcombinatie Bergambachl en Leylen Bouwplanonlwikkeling B.V.
Gemeente Bergambachl
Aanspreekpunt / projectleider: H. van Lubeck namens Leylen
G. Bmggeman, gemeenle
Bestuurlijk primaat:

Wethouder D, Blok

Startdatum: 2000
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010

In 2002 hccft de gcmecnle toegezegd mce te zullen werken aan een herontwikkeling van dit
gebied. Uiteindelijk is pas injanuari 2009 ecn intentie overeenkomst geslolen waarbij de
gemeente zich bereid heeft verklaard om planologische medewerking te verlenen voor
transfomialic riaar cen woongebied. Hct gebied biedt mimte aan 73 tol 80 woningen. Dc
projeclontwikkelaar bezil al vele jaren de bedrijfscomplexen Dijklaan 83 en 87. Hel complex
Dijklaan 85 is niet verworven. Dil perceel is door zijn ligging belangrijk om te kunnen
voorzien in een acceptabel stedenbouwkundig plan. Indien dc projectontwikkelaar ofde
gemeente er nicl in slaagt om dit perceel le verwerven zal een onteigeningsplan worden
opgesteld.
Er wordt gewerkt aan het maken van een besiemmingsplan, een exploitatieplan en een
exploitalieovereenkomsl. Tegelijkertijd wordl ingezel op een minnelijke verwerving van het
perceel Dijklaan 85. Hct opstellen van ccn onteigeningsplan zal op korte termijn kunnen
volgen. Er zal geen exploitatieplan worden geniaakt als hel perceel Dijklaan 85 op minnelijke
basis kan worden verworven voordal hel bestemmingsplan wordt vastgesteld.
Planning

In hel najaar van 2010 zal hel bestemmingsplan in procedure kurmen worden gebracht, ervan
uitgaande dal er dan overeenstemming is bereikt over de inhoud van de
19

cxploilatieoverecnkomsl cn ccn exploitatieplan. Als hct bestemmingsplan in werking is
getreden zal de procedure van het onteigeningsplan kunnen starten.
De bouwwerkzaamheden kunnen niel eerder aanvangen dan nadat allc percelen zijn
verworven. Realisatie ervan wordt op zijn vroegst verwachl in 2012 en zal dan circa 2 jaar
duren.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Hel opknappen van een verpauperd gebied en hct voorzien in de vraag naar woningen
conform de kademota Wonen.
Hct verbeteren van de verkeersveiligheid van hel langzaam verkeer op de Dijklaan.
Bedreigingen/risico's:
Het niet kunnen verwerven van hel perceel Dijklaan 85. Vanwege zijn strategische ligging en
de huidige bedrijfsvoering is noodzakelijk om dit perceel le bezitten. Zonder dal is ecn start
van de sloop en nieuwbouw onmogelijk.
Door de langdurige voorbereiding van hel projecl dmkken de oplopende renlelaslen van de al
gedane invesleringen fors op de haalbaarheid van hcl plan.
Financiële stand van zaken
De gemeenle zal zelf geen kosten voor haar rekening nemen, Dc door de gemeente lc maken
kosien moeien worden vergoed door cen exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar/bouwer.

20

o

I-*
I-*
to

a
9

De entree van Bergambacht
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Aanleiding vöor het project
Direcl len noorden van het kmispunt van de N 210 en de N 207 ligl op cen donk gebouwd dc
oude historische kem van Bergambacht. Langs de N 210 wordl hel zichl op de historische
kem verstoord door een aanlal verouderde grole loodsen waarin volumineuze detailhandel is
ondergebrachl. Daar weer achter ligl, tegen de monumentale kerk, een benzincstalion.
Deze gebouwen zijn cen verstoring van de gewenste beeldkwaliteit.
Doel van het project
Het doel is om hel zichl op dc oude historische kem bij de entree van Bergambachl weer le
doen herieven. Dc grote bedrijfsgebouwen zouden plaals moeten maken voor kleinschalige
(woon)bebouwing, passend in hel stedenbouwkundig beeld van de dorpskern.
Betrokkenen
Gemeente Bergambachl
Enkele eigenaren van onroerend goed
Aanspreekpunt / projectleider: G. Bmggeman, gemeente
Bestuurlijk primaat:

Wethouder D. Blok

Startdatum: november 2009
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
Er is een stedenbouwkundig onderzoek gedaan met als doel om de kaders voor cen
reconstmctie/herontwikkeling tc bepalen. Met een tweetal eigenaren is informatief overleg
geweesl. Gebleken is dal in beginsel de bereidheid aanwezig is om aan eventuele initiatieven
mee le werken. Er wordt door de eigenaren onderzocht in hoevene een herontwikkcling naar
woningbouw in fmanciële zin mogelijk is.
Vanuil de gemeenle wordt verwacht dal ecn substantiële overheidsbijdrage noodzakelijk zal
zijn om dil project te kurmen realiseren.
Planning
Bekend is dal één van de eigenaren bereid is om op korte lermijn mee ie werken aan een
herontwikkcling, mits dit niel lot financieel nadeel leidl. Omdal er vele eigendommen bij
betrokken kunnen worden, zal hct plan in fasen moeten worden uitgevoerd.
Kansen cn bedreigingen
Kansen:
De cnlree van Bergambachl met hct zichl op de oude dorpskerk is tolaal verstoord. Door tol
sloop en nieuwbouw over le gaan wordt hel zichl op het dorp weer zoals het behoort te zijn.
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Bedreigingen/risico's:
Het is een smalle kavel langs dc Parallelweg. Dc kosien om deze percelen le hcroniwikkelcn
zullen aanzienlijk zijn. Vanwege de wens om de beeldkwaliteit te verbeleren is er een
beperkte hoeveelheid nieuwbouw mogelijk. Overheidssteun om de verliezen weg le werken
lijkt noodzakelijk. De nieuw te bouwen woningen liggen in de geluidszone van de N 210. Dat
zal beperkingen geven aan de herbouwmogelijkheden.
Voor enkele ondernemingen zal cr vermoedelijk vervangende bedrijfsmimte moeten worden
aangeboden.
Financiële stand van zaken
Hel stedenbouwkundig onderzoek is belaald door de gemeenie. Omdal het plan nog niet is
uitgewerkt is er nog onvoldoende zichl op de kosien en batcn als tot
reconstruclie/herinrichting wordt beslolen. Behalve dan dal hel welhaast zeker is dat hct plan
op zichzelf niet rendabel is. Hel is jammer dat de provincie haar ISV regeling heeft
ingetrokken. De gemeente verzoekt de provincie le onderzoeken op welke wijze zij
desondanks financiële slcun kan verlenen om het onrendabele deel van dc investering afle
dekken. De gemeente verwacht dal hier ongeveer € 1.500.000 mee gemoeid zal zijn.
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Aanleiding voor het project

«

In dc in oklober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambachl onder de
nummers 3 eri 5 de uitbrei ding/versterk ing van een woonzorg zone in combinatie mel dc
heronlwikkeling van hel voormalige hotel Arendshoeve tot zorghotel opgenomen.

(3)
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Doel van het project
Door hel realiseren van seniorcn(zorg)woningcn/wooneenhcden in dc directe omgeving van
hct winkelconcentratiegebied aan de Hoofdstraai in combinatie mel een uilbreiding van de
zorg- en andere maatschappelijke voorzieningen in o.a. de Arendshoeve ontslaat een
geschikte leefomgeving voor senioren.
Betrokkenen
Gemeenie Bergambacht
TCN Property Projects
Aanspreekpunt / projectleider: M.A, Bminen, gemeente
J, Grootenhuis, TCN Property Projects
Bestuurtijk primaat:

Wethouder D, Blok

Startdatum: 2007
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
Voor het verbouwen en uitbreiden van het voormalige holel Arendshoeve is ecn T fase
bouwvergunning verleend. Door de economische crisis bleek de financiering van hei project
problemen op te leveren. Er wordt nu mel twee verschillende partijen gesproken over het
creëren van eeri zorghotel in eerste instantie uitsluitend in hcl beslaande pand. De uitbreiding
mcl seniorenappartementen is op dit moment niet haalbaar.
Planning
Dc verbouw van de Arendshoeve is gepland voor dc tweede helft van 2010.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Door uitbreiding van zorgfaciliteiten wordt een complete woonzorg voorziening gerealiseerd
in cen in dc stmctuurvisie aangewezen woonzorgzone.
Bedreigingen/risico's:
De realisatie van het zorghotel kan door financiële problemen onder dmk komen tc staan,
Dc bouw van nieuwe levensloopgeschikle seniorenwoningen bij dit complex wordt uitgesield
terwijl cr wel veel vraag naar is.

23

Financiële stand van zaken
Dit is een particuliere ontwikkeling. De gemeente draagl hieraan financieel niet bij.
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Zone tussen N 207 en Kadiikselaan

Aanleiding voor het project
ln de in oklober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambachl onder nummer
16 het afronden van hct lint aan de Kadijkselaan, het uilbreiden van het bedrijventenein aan
de N 207 en het groen - biauw inrichten van hel tussengebied opgenomen.
Doel van het project
Hel doel is om de beeldkwaliteit van de entree van Bergambachl aan de noordzijde lc
verbeteren, hel lint aan de Kadijkselaan binnen dc bebouwingsconlour met vrijstaande
woningen afte ronden en de kwatiieit van hel binnengebied te verbeteren. Onderzocht moet
worden ofhet wenselijk en mogelijk is om de ijsbaan in dil gebied onder tc brengen.
Betrokkenen
-

Gemeente Bergambacht
Enkele eigenaren van onroerend gocd

Aanspreekpunt / projectleider: A. van Houtem, gemeenle
Bestuurlijk primaat:
Startdatum: oktober 2009
Einddatum:

Wethouder D. Blok

Stand van zaken mei 2010
Er is in opdracht van de gemeenle een mimtelijke scan uitgevoerd met betrekking tot het
bedrijventenein in de zuidoost hoek van hei perceel en hel middentenein met als doel de
mogelijkheden van hct lenein in beeld le brengen. Daamaast is een projectontwikkelaar bezig
cen plan le ontwikkelen voor woningen aan de Kadijkselaan.
Planning
De inspanningen zijn cr op gericht om in 2011 te siarten met dc uitvoering/realisatie.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Een aantrekkelijke entree voor het dorp Bergambachl.
Een nieuw openbaar groen gebied mel walerstmciuur.
Bedreigingen/risico's:
Aankoop gronden in hel middengebied blijkt niet haalbaar.
Financiële stand van zaken
De mimtelijke scan is betaald door de gemeente. De gemeente is bereid le investeren in de
sport- en recreatievoorziening. De overige delen van de ontwikkeling laat de gemeenle aan
het bedrijfsleven over.
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Buurtsuper Berkenwoude

Aanleiding voor het project
In de in oktober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Berkenwoude onder nummer
2 het ontwikkelen van een buurtsuper opgenomen.
Doel van het project
Hcl doel is om de inwoners van Berkenwoude een buurtsuper/servicepunt in hun directe
woonomgeving te bieden.
Betrokkenen
Gemeente Bergambachl
Woonstichting Qua Wonen
Particuliere ondernemer
Maatschappelijke instellingen (nog nader te bepalen)
Aanspreekpunt / projectleider: A. van Houtem, gemeente
J. de Graaf, Qua Wonen
Bestuurtijk primaat:

Wethouder D. Blok

Startdatum: 2007, herstart: december 2009
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
Na een eerste onderzoek naar de mogeiijkheden van een buurtsuper als
werkgelegenheidsproject voor mensen mei een beperking leek het plan niet haalbaar. Eind
2009 is op iniliatief van Qua Wonen mel ecn nieuwe partij het plan nieuw leven ingeblazen.
Er wordt een projectplan opgesleld voor een breder opgezei servicepunt, waarbij ook (rc)
integratie van jongeren mel ecn handicap één van de doelen is.
Planning
De planning is om voor de zomer van 2010 een plan van aanpak te hebben waar alle
betrokkenen zich in kunnen vinden. De uilvoering zal naar verwachting in het tweede
kwartaal van 2011 starten.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Een buurtwinkel/servicepunt en verschillende dienslen in de directe woonomgeving voor de
inwoners van Berkenwoude.
Werkgelegenheid en re-intcgratie bieden aan gehandicapte jongeren.
Bedreigingen/risico's:
Zorgpartijen willen of kunnen niel meewerken.
Financiële onhaalbaarheid.
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Qua Wonen is eigenaar van de grond en zal de bouwkosten voor haar rekening nemen. Door
de gemeenle wordl rekening gehouden met een bijdrage van maximaal € 100.000. Ook de
exploitani zal moeien investeren in het project.
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13.

Transformatiegebied Bloemengaarde e.o.

Aanleiding voor het project
In de in oklober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambachl onder nummer
4 het herslmctureren/herinrichten van hel gebied Bloemengaarde (Cenimmplan Oost) met
maatschappelijke voorzieningen en wonen opgenomen.
Doet van het project
Hel doel van het project is om woningen te realiseren in de goedkope/middeldure huur- en
koopsector.
Betrokkenen
Gemeente Bergambacht
Woonstichting Qua Wonen
Aanspreekpunt / projectleider: A. van Houtem, gemeente
J. de Graaf, Qua Wonen
Bestuurtijk primaat:

Wethouder D, Blok

Startdatum: Tweede kwartaal 2010
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
Qua Wonen en de gemeente hcbbcn het voomemen een samenwerkingsovereenkomst mei
elkaar aan te gaan.
Planning
De bouw van de woningen is (in fasen) gepland vanaf 2013.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Nieuwe woningen realiseren en dc doorslroming bevorderen.
Hel realiseren van levensloopgeschikle woningen.
Hel toevoegen van maatschappelijke voorzieningen.
Bedreigingen/risico's:
Omdat er woningen moeten worden afgebroken wordt aan dc bewoners daarvan adequaie
vcr\'angcnde woonmimle aangeboden. Dc vraag is ofdezc in voldoende male beschikbaar
koml.
Financiële stand van zaken
De afspraak over ieders aandeel in deze reconslmctieplannen zal worden opgenomen in dc tc
sluilen samenwerkingsovereenkomst.
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Ontwikkeling wonen in en aan de Lek, jachthaven en fastfern'

Aanleiding voor het project
In de in oktober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
12 aangegeven dat een heronlwikkeling nabij de veerpont gewenst is. Gedachl wordt aan
wonen, een hotel-restaurant, een jachthaven en een fastferry verbinding.
Doel van het project
Van oudsher zijn aan dc Lek nabij de Veerpont ecn aantal grote bedrijven buitendijks
gevestigd. Voorzien wordt dal op den duur dczc vestigingsplaats niet meer adequaat is. De
locatie is ecn woningbouwlocatie met veel potentie. Er zijn plannen in voorbereiding voor de
bouw van een hotel-restaurant en er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van
een faslferry verbinding.
Betrokkenen
Gemeente Bergambacht
Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard
Rijkswaterstaat
Provincie Zuid-Holland
Aqualiner Rotterdam
Particuliere ondernemingen
Aanspreekpunt / projectleider: G. Bmggeman, gemeente
C, Boots, provincie
Bestuurlijk primaat:

Wethouder D. Blok

Startdatum: 26 juni 2008
Einddatum:
Stand van zaleen mei 2010
Er vindl door de provincie onderzoek plaals naar dc mogelijkheid om een faslfeny verbinding
mel Rotterdam tc openen. Indien er voldoende belangstelling voor hel gebmik van een
openbaar vervoer verbinding over water kan worden verwacht, dan hcefi Bergambacht
verzochi in hel vaarschema ie worden opgenomen. Er zal dan bij de Veerpont ook een
aanlegsteiger moeten worden gebouwd inclusiefde erbij behorende faciliteiten.
Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheid om tcr plaalse cen ovemachtingshaven voor de
binnenvaart aari le leggen. Ecn particuliere ondememing heeft een verzoek ingediend om ecn
nieuw hoiel-rcstaurant bij de Veerpont te mogen bouwen. De gemccnie hceft ccn aanvraag bij
hcl Zuid Hollands Bureau voor Toerisme ingediend om ler plaatse ecn Toeristisch Overstap
Punt (TOP) te maken. Tenslotte werkt het hoogheemraadschap aan een plan om de Lekdijk te
verzwaren.
Hcl plan om ler plaatse een jachthaven tc maken impliceert dal bedrijven moeien worden
verplaatst of opgekocht. Het bouwen van woningen buitendijks wordl als een lange
termijnvisie beschouwd.
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Planning
In het voorjaar van 2010 wordt hct resullaat van hci onderzoek naar de openbaar
vervoersmogelijkheden over water verwachl. Ook zal in 2010 cen beslissing worden genomen
om nabij de veerpont een TOP aan te leggen. De bouw van een nieuw hoiel-rcstaurant wachl
op toestemming van Rijkswaterstaat, Die is noodzakelijk voordat een bouwvergunning kan
worden verleend. De besluitvorming over de aanleg van een ovemachtingshaven wordt
eveneens in 2010 verwacht. In 2011 wordt gestart met de feitelijke uitvoering van hei
dijkversterkingsprojccl.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
De strook buitendijks langs de Lekdijk ombouwen van ecn verouderd bednjventenein met
enkele heel grote bedrijven naar een prachtige localie waar hel goed vertoeven is. Zowel ten
behoeve van recreatie- cn verblijfsgebied als op den duur ook als exclusief woongebied.
Bedreigingen/risico's:
De regelgeving over bouwen cn verblijven in dc stroomgebieden van de grote rivieren maakl
cen herontwikkeling er niel gemakkelijker op. Bovendien zal een verplaatsing van de zittende
bedrijven een kostbare aangelegenheid worden. Daarom is het realiseren van andere fijnciies
nodig om ook opbrengsten te verkrijgen. Als dat vanwege hogere belangen niet mogelijk is
resteert cen overheidsbijdrage om de bestaande situalie le verbeteren.
Financiële stand van zaken
Hel onderzoek naar de mogelijkheden van aanvullend openbaar vervoer wordl bekosiigd door
de provincie. Indien een halteplaats van een fastferry wordl loegesiaan zal ecn aanlegplaais
moeien worden gemaakl. Zowel de provincie als dc gemeenle hebben hierin een laak. Er is
indicatief aangegeven dal voor de bouwkosten op een bedrag van circa € 400.000 moet
worden gerekend.
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Aanleiding voor het project
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In dc in oklober 2008 vasigeslelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
14 als maaü-egel opgenomen om de bestaande bedrijventeneinen ie herstmctureren.
Doet van het project
Hel bedrijvenlerrein De Wetering is loe aan herslmclurering. De uitstraling is niet wat het
moei zijn. Er is een tekort aan parkeermimte waardoor het geheel een chaotisch beeld
oplevert.
Betrokkenen

-

Gemeente Bergambachl
Ondememerskring Bergambacht

Aanspreekpunt / projectleider: A. van Houtem, gemeente Bergambacht
P. Anker, voorzitter ondememersvereniging
G. Overkamp, programmamaker ISMH
Bestuurtijk primaat:

Burgemeester A, van Erk

Startdatum: voorjaar 2009
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
ïn 2009 is gesiart met een inventarisatie van de parkeerproblematiek. Hct bedrijf Mobiliteit
Op Maat hccfl dil verzorgd en is ook met aanbevelingen gekomen. In mei 2010 is besloten om
te onderzoeken of op grond van de Experimentenwet Bedrijfsinvesterings zones een een BI
zone en ccn ondememersfonds kan worden opgericht. De ondememerskring is mei het
spoedig in te voeren Keurmerk Veilig Ondememen al gestart met het opslellen van een
overzicht van verbeteringsplannen,Vanuit hcl bedrijfsleven is dus ecn aanlal doelstellingen
geformuleerd, gericht op het upgraden van het bedrijventenein. Te denken valt aan
collectieve beveiliging en de verbetering van de uiistraüng van de openbare mimte. Via de
inslelling van ecn BI zone kunnen inkomsten worden verkregen die nodig zijn om dc
doelstellingen te realiseren.
Planning
Hel instellen van een Bl zone kan tot 1 mci 2011. De insparmingen zijn erop gerichl om in het
najaar van 2010 de besluitvorming voorte bereiden. Een eventueel instellingsbesluit moei
worden bekrachtigd door middel van ecn draagvlakmeling met voldoende resultaal.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Een goed ftinctionerend bedrijventenein is gebaat bij een mooie en veilige omgeving. Een
gocd vestigingsklimaat is belangrijk voorde locale economie cn werkgelegenheid.
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Bedreigingen/risico's:
Als er onvoldoende belangstelling is voor het insicllen van een ondememersfonds dan zullen
de problemen op eigen kracht van de gemeenle moeten worden aangepakt. Dal is financieel
een zware opgave. Maar ook hel ontbreken van support van de ondememers leidl tot verval en
verpaupering. De goede zullen dan onder de slechle lijden.
Financiële stand van zaken
Het onderzoek door Mobiliteit Op Maat is betaald door de gemeente. De gemeente heeft geen
geld gereserveerd voor verbetering van het bedrijventenein. Een financiële bijdrage van de
provincie uit de FES gelden is noodzakelijk.
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In de in oktober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
15 aangegeven dal cr ecn 11 hectare groot bedrijventenein moet worden ontwikkeld.

^

Doel van het project
Ten behoeve van (uit te plaatsen) bedrijven uit de Krimpenerwaard wordt cen nieuw
bedrijventenein ontwikkeld dal aansluit aan de oostzijde van het bestaande bedrijventenein
De Wetering, Een beeldkwaliteitplan is belangrijk met onder meer aandachl voor ecn nelle
afsluiting aan de randen van hel nieuwe bedrijventenein.
Betrokkenen
-

Gemeente Bergambacht
Ontwikkelaarsmaatschappij De Nieuwe Wetering B.V.
Provincie Zuid-Holland

Aanspreekpunt / projectleider: G. Bmggeman, gemeente
T, Oskam, namens onlwikkelaarsmaatschappij
De Nieuwe Wetering B.V,
Bestuurtijk primaat:

Wethouder D. Blok

Startdatum: 2007
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010

Planologisch: Er is een verkavelingsplan gemaakl, een bëeldkwaliteitsplan is door dc
gemeenieraad vastgesteld en er is een voorontwerp bestemmingsplan opgesleld waarop in
2009 inspraak is verieend. Ook is er door de provincie medewerking toegezegd voor een
nieuwe ontsluiting op dc N 210. Dil zal plaals vinden via een rotonde, die in dit projectenboek
apart is behandeld. Hct tracé van de verbindingsweg vanuit het nieuwe bedrijventenein naar
dc rotonde is door Gedeputeerde Slaten accoord bevonden.
Exploitalie: Er is sprake van cxpioilalie door de ontwikkclaarscombinatie. De zelfrealisatie
impliceert wel dat er ecn anterieure overeenkomst mel de gemeente moei worden gesloten
waarin partijen met elkaar afspreken op welke wijze de medewerking wordt verleend cn hoe
het kosicnverhaal, dc risico's en de zekerheidsstellingen worden geregeld. In beginsel zijn
partijen hcl eens geworden over de onderiinge werkafspraken en hcl kostenverhaal. Thans
wordt onderzocht op welke wijze de risico's en het stellen van zekerheid moei worden
geregeld.
Planning
Partijen gaan ervan uil dat hcl komende kwartaal de anterieure overeenkomst kan worden
geslolen. Vervolgens zal het oniwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. In
2011 kurmen dan de voorbereidingen voor het bouwrijp maken starten en aansluitend kunnen
bouwkavels worden verkocht. De feitelijke siarl van de bouw van bedrijfsgebouwen is
voorzien in 2012.
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Kansen en bedreigingen
Kansen:
Met de uitbreiding van 11 hectare bedrijventenein kan elders in Bergambacht en in de andere
gemeenten in de Krimpenerwaard ook een verbeterslag worden gemaakt. Bedrijven die niel
meer passend zijn op hun huidige localie kan cen altematief worden geboden. Op deze wijze
kan een dorpsvemieuwingcyclus ontslaan.
Bedreigingen/risico's:
De huidige economische en financiële crisis beperkt de projectontwikkelaar in haar
mogelijkheden omfinancieringen zekerheidssleiling bij commerciële banken le verkrijgen.
Van de gemeente wordl creativiteit gevraagd om alternatieve oplossingen te bieden. Daarbij
wordt de overheid beperkt door Europese regelgeving over staatssteun e.d.
Financiële stand van zaken
In dc afspraken dic onderdeel vomien van de exploitalieovereenkomsl is bepaald dal de
kosten die de gemeente moet maken, worden vergoed door dc oniwikkelaar. Op dit momenl
heeft de gemeente circa € 175.000 aan loonkosten e.d. gemaakl die nog in rekening moeten
worden gebrachl.
Ecn onderdeel van de afspraken is dat er een aanlal bovenwijkse voorzieningen moei worden
aangelegd, waarvan niel allc investeringen kunnen worden toegerekend aan dit project. Het
gemeentelijk aandeel kan worden gefinancierd uil onder andere de opbrcngsi van ecn te
verkopen bouwkavel binnen dil uitbreidingsplan.
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In de in oktober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Bergambacht onder nummer
24 de wens opgenomen om ter hoogte van de hoek van de Hoofdstraat met de Burgemeester
Uilkensstraat een trekker voor het winkelcentmm te realiseren en een parkeervoorziening te
maken.
Doet van hct project
Hel (sub)rcgionale voorzieningenniveau is goed en dient behouden cn versterkt te worden. Dil
kan door middel van het loevoegen van nieuwe winkels en het upgraden van bestaande
winkelpanden. Ook is er behoefte aan extra parkeerplaatsen rondom het winkelcentmm.
Op deze localie slaan verouderde leegstaande panden. Herontwikkeling van dil
winkelgedeelte ervan is zeer gewensl.
Betrokkenen,
-

Gemeente Bergambacht
Particuliere ondernemingen

Aanspreekpunt / projectleider: G. Bmggeman, gemeente
Bestuurlijk primaat:

Weihouder D. Blok

Startdatum: maart 2009 (herstart)
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010
Mct twee eigenaren is overleg gevoerd over een samenhangende en gelijktijdige
herontwikkcling. Met hct oog hierop is een stedenbouwkundig kader bepaald. Gebleken is dal
partijen opteren voor ecn gescheiden ontwikkeling. Voor eén localie is een nieuw plan
aangeboden, dal overigens nog niel volledig aan de siedenbouwk'undige uitgangspunten
voldoet. Dal plan voorziet in sloop en nieuwbouw van winkels en appartementen. Dc
oniwikkelaar is verzochi om het plan aan le passen.
Eerder heeft de gcmecnle getracht om één van de percelen te kopen om zodoende hcl initiatief
tc nemen om dil gebied le verbeleren. De gemeente is daarin niet geslaagd. Wel bestaat bij dé
gemeente nog steeds de bereidheid om facilitaire zin bij te dragen aan de heronlwikkeling,
mits in de plannen ook cen loename van openbare parkeergelegenheid wordt opgenomen.
Planning

De gemeente is afhankelijk van hct tempo waarmee de particuliere pariijen tot besluitvorming
kunnen overgaan. Wat betreft dc gemeenle kan hel niet snel genoeg gaan.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
De locatie is prima gesitueerd aan het begin van hel winkelcentmm en biedt goede kansen
voor winkelvesliging.
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Bedreigingen/risico's:
Hel ontwikkelen van een samenhangend plan voorde gehele localie biedl meer
mogelijkheden dan twee afzonderiijke ontwikkelingen. Het perceel dat niet direct in de
looproute is gelegen heeft dan minder mogciijkhcden. Het inrichten als winkel ligt nicl voor
de hand.
Heronlwikkelingen ondervinden beperkingen van de kleinschalige stedenbouwkundige opzet
ter plaatse. Dat kan er toe ieiden dat in financieel opzicht een heronlwikkeling niel rendabel
is.
Financiële stand van zaken
De kosten voor hcl opstellen van een stedenbouwkundig kader zijn voor rekening van dc
gemeente genomen. Hel is jammer dal de provincie haar ISV regeling heeft ingetrokken. De
gemeente verzoekt de provincie le onderzoeken op welke wijze zij desondanks financiële
steun kan verlenen om het onrendabele deel van de investering afte dekken. De gemeente
verwacht dat hier ongeveer € 500.000 mee gemoeid zai zijn.
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In de in okiober 2008 vastgestelde stmctuurvisie is voor de kem Ammerstol cen aantal
maatregelen benoemd onder dc nummers 3, 4, 5, 6 en 11
Doet van het project
Het doel is om in Ammerstol hel huidige sportcomplex Dc Snackert optimaler te benutten en
functioneler in te richten ten behoeve van schaatsen, skeeleren, voelbal, lennis en
speelgelegenheid voor dejeugd. Daarbij hoort ook een adequate parkeervoorziening.
Hel plan is om ecn skeclerbaan mel regiofijnctic aan te leggen die kan worden gebmikl door
inwoners uil de gehele Krimpenerwaard, bij de voetbalvereniging een kunslgras
accommodatie aan le brengen, de tennisaccommodatie naar het sportcomplex te verplaatsen
waarbij ecn extra tennisbaan kan worden aangelegd en daarmee levens cen oplossing voor het
tekort aan parkeerplaatsen in het dorp te bereiken. Tegelijkertijd kan in de planvomiing een
"ommeije" langs de randen van hel dorp worden meegenomen in combinatie met de aanleg
van een polderspeeltuin. De verschillende doelstellingen worden in dit projecl bij elkaar
gebracht.
Betrokkenen

-

Gemeente Bergambacht
IJsclub Voomitgang Ammerstol
Schaatsvereniging Lekstreek
Voetbalvereniging ASV
Ammerstolse Tennisclub 't Veldje

Aanspreekpunt / projectleider: G. Bmggeman en M. den Hoed, gemeente
Bestuursleden van de verenigingen.
Bestuurlijk primaat:

Wethouder D. Blok

Startdatum: november 2009
Einddatum:
Stand van zaken mei 2010

Er zijn van de sportverenigingen programma's van eisen ontvangen en er is een
variantensludié gedaan. Hel daamil gekozen model wordt thans in een maatvasie lekening
gezet waarin de programma's van eisen worden verwerkt. Vervolgens wordt een calculatie
gemaakt. Daama zal kunnen worden bepaald ofdc meest gewensie aanpak, namelijk ecn
planconcept waarin alle doelstellingen in één plan kunnen worden gehaald, lol de
mogelijkheden behoort.
De kem van het plan bestaat uil hct aanleggen van ecn 400 meter lange skeclerbaan op de
ijsbaanaccommodalie, hel veranderen van één voetbalveld mel natuurgras in een half
kunstgrasveld voor de voetballers cn een nieuwe accommodatie voor dc tennisvereniging.
Omdat bij een centrale sportaccommodatie ook voldoende parkeergelegenheid moei worden
aangelegd zal hei speeliuintje worden verplaatst. Onderzocht wordt of dil kan in de vorm van
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een polderspeeltuin. Dil kan worden gecombineerd met de aanleg van een wandelroute tcn
weslen van de dorpskern. Daartoe heeft de gemeente hei ministerie van LNV gevraagd twee
percelen grond aan de gemeenie le verkopen. Op hct huidige lenniscomplex, gelegen in het
dorpscentmm, kunnen circa 50 openbare parkeerplaatsen worden aangelegd.
Planning
In de zomervan 2010, uiteriijk in september a.s., kan worden beslist over het gewenste
planconcept. Er is dan inzicht in de aanlegkosten. Ook kan dan over een indicatie worden
beschikt over de bijdragen van dc sportverenigingen in dc vorm van zelfwerkzaamheid,
sponsoring e.d. In planologisch opzicht worden geen langdurige procedures voorzien.
2011 kan worden gebmikt om de planvorming in technisch en bouwkundig opzicht uit le
werken, waama de uitvoering uiteriijk in 2012 plaals kan vinden.
Kansen en bedreigingen
Kansen:
Ammerstol wordt leefbaarder als dit plan kan slagen. De inwoners beschikken dan over goede
sportvoorzieningen. De sportaccommodaties kunnen dagelijks door dejeugd worden gebmikt.
De saamhorigheid wordl vergrool en migratie/uitstroom van inwoners kan worden legen
gegaan. Hei fikse parkeerprobleem in de kem van hel dorp behoort dan tot hei verieden.
De skeelersport in de Krimpenerwaard krijgt een goede en vooral veilige accommodatie. Deze
ontbreekl nog in de Krimpenerwaard en directe omgeving.
Bedreigingen/risico's:
Het niet kunnen oplossen van het parkeerprobleem. Als dc verplaatsing van dc tennisclub niet
slaagt, is er geen acceptabele oplossing voor het parkeerprobleem. Hel bureau Mobiliteit Op
Maal heeft ook al eens een sludie gedaan. Het probleem is weerbarstig in verband met de zeer
intensieve (oude) bebouwing cn hct toegenomen autobezit.
Financiële stand van zaken

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de verwachte kosten. Hel is twijfelachtig ofhet door de
gemeenteraad op 21 april 2009 beschikbaar gestelde budget voldoende is. De gemeenteraad
zal om cen uilspraak worden gevraagd over dit plan en de bekostiging daarvan. Een
aanvullend budgel van de gemeenle cn besparingen door zelfwerkzaamheid van de
sportverenigingen en versobering van de plannen zullen daarbij dan moeten worden
belrokken. Ook een realisering in fases kan dan aan de orde worden gesteld. Daamaasl tracht
de gemeente subsidies te krijgen uil de budgetten voor plattelandsontwikkeling en Europese
subsidies.
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Provinde Zukl Holland
ta.v. het college van Gedeputeerde Staten
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

2 8 JUNI 2010
Datum ontvangst

C B t ^ c / / o 3 S " 9 BEHANOCLBDOOR ; S-VANDERRUfT
UW BRIEF VAM: 6APftn.2010
CmSKEHUERK:
UWKENMERK: PZH-20tO-164397973ABULAGEN
DOORKIESKR.
: (0162)356550

Bergambacht. 2 4 j u n i 2 0 1 0

Verzonden d.d,:

2 5 JUNI 2010

Oncterwerp: Ztenswijze gemeente Bergamt>ac:fit op ftet Herindelingsontwerp Krimpenerwaard.

Geacfite college v a n Gedeputeerde Staten,
In het Herindelingsontwerp tOimpenerwaard, m ^ ato 'onderiegger' het door ftet Ministerie v a n BiZa
en Koninkryksrelaties u'rtgevoerde flnanctöto onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard,
g a a n G e d e p u t e e r d e Staten ook In o p ftet BMC-rapport 'Bestuuriyke inrichting Krimpenenwaard'.
Deze reactie geeft aanlekling tot het volgende.
Aito vijf g e m e e n t e n m a k e n zich emstig zorgen over d e structureto f i n a n d ö t o situatie v a n d e nieuwe
gemeente als v o o r g e s t e k l .
O n s inziens is e e n g o e d e e n gezonde finandöto uttgangsposttto e e n - m e t elkaar g e d e e l d e - zeer
belangrijke factor voor ftet stagen v a n ftet samenvoegingsproces.
Los van ftet feit o f m e n vcwr- of tegenstender to v a n e e n herindeling - zie hiervoor cte indivklueto
ztonswijzen - z y n alte vijf gemeenten v a n mening dat e e n herindeling n o c h d e oorspronkelyke
indivkluele g e m e e n t e n noch d e ntouwe g e m e e n t e in e e n structureel financieel slecfttere positie
mag brengen.
O n s vcx>rstet iS; o m dtt tekort in een gezameniyk t r a j e d in kaart t e brengen zodat d a a r inhoudeHjk
overeenstemming over kan worden t>eretkt
Vervoigens v i n d e n wy het van groot t>etang dat z o u dtt t e k o n met e e n cx>ncreet vcxsrstel m o e t e n
woreten opgelost via e e n extra f i n a n d ö l e bydrage zodat d e ntouwe gemeente e e n g e z o n d
ftnancieel perspectief o p langere tenrtyn h e e f t
Dtt verschitt v a n u w opvatting op pagtna 4 5 van ttet ontwerp dat d e nieuwe KS g e m e e n t e het tekort
zetf moet optossen.
U geeft zetf a a n o p pagina 46 van ftet ontwerp dat kiezen voor e e n fierindelingsvariant een
bestuuriyke k e u z e is waarby ook de finandöto positie e e n rot s p e e t t
Dtt is precies w a t speett in e e n herindelingsproces met voor- e n tegenstenders.
De e c o n o m i s c h e c:risis e n d e aankomende ttezuinigingen, waar overigens alto g e m e e n t e n m e e t e
maken h e b b e n , versterken d e noodzaak voor d e aandacht ten aanzien v a n het t e k o r t
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Het Is niet reöel (zie voor een nadere ondert}ouwing de tMjlage, dte bedoekl to om de finandöto
aspecten in een constructief gesprek met de Provincte en het Mtnisterie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties te kunrten voeren) om te veroncterstellen dat de gemeente de daling van de
algemene uttkering vto efficiencyvtx>rdelen kan opvangen zoats u stelt op pagina 44 van het
herindelingsontwerp.
w y vinden dat de oplossing van een fusie-geretoteerd tekort een gemeenschappeiyke bestuuriyke
verantwoordeiykftekl to van gemeente, provinde en ryk.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Bergamt>adit
cto griffier,
óe
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BQtege oemeenschappelQka ztenswQED KS/FInandöle gevolgen bU herindeUng
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tn ftet Herindelirtgsontwerp, met als 'onderiegger' het door ftet Mintoterie van BiZa em
Koninkrijksrelaties uttgevoerde finandöto onderzoek fterindelingsvartonten Krimpenerwaard, gaaft)
Gedeputeerde Staten ook in op het BMC-rapport 'Bestuuriijke inrichting Krimpenenwaard'. Dê^
opmerkingen van Gedeputeerde Staten geven aantekling tot de volgende reactie.
'^
Wij vinden nog altijd dat het meerjarenperspectief voor een gefuseerde KS-gemeenten in ftet B M £ ^
rapport van een reöle benadering getuigt
Wij ftoftten dit laatste graag aan de ftand van de volgende punten, dto zowel zijn terug te vinden in
het Herindefingsontwerp ato het BMC-repport, nader toe:
a. ttegrotingsresultaten KS-gemeenten
b. t>efteerptannen
c.
d.
e.
f.
g.

salarissen
nieuwe hutovesting
vervalton vaste bijdrage Algemene uttkering
frictiekosten(vergoeding)
effed op woonlasten

Voor alto dukleiykheid.
- de punten a. en b. ttebben betrekking op de finandöto positto van de KS-gemeenten 'goingconcern' (waar de gemeenten mee tó maken ftet>t>en, tos van de herindeling),
- de punten c tot e n met g. zyn het rechtstreeks gevolg van de fusie van voomoemde gemeenten.
a. begrottngarasuttaten KS-gemeenten
tn byiage 3 van het BMC-rapport to - zoals vermeld - uttgegaan van de begrotingsresuttaten van
cte primtttove begrotingen 2010 van de Krimpenerwaanlgemeenten. Op basto daarvan
veronderstoH het BMC-rapport dat ftet totato t)egrotingstekort van de KS-genteenten In 2013
uttkomt op ongeveer 2,7 miljoen euro (exd. stelpost). fHet Herindelingsontwerp gaat er vanutt dat
cte nieuwe gemeente tan hoogste 0,5 mtyoen euro zal moeten optossen omdat de huidige
ganeenten voor de fusiedatum maatregelen moeten nemen cvn voomoemd geprognosticeerd
tekort ongedaan te maken.
wy kyken hier andera tegen aan. Enerzyds omdat in de berekeningen van Gedeputeerde Steten er
van wordt uttgegaan dat bezuinigingsvoomemens en •teakstelltngen al van ttet ene op het andere
jaar voor 100% effect sorteren Gn de praktijk een zeer tostige opgave, zelto indien een gemeente
daar enkete jaren de tijd voor krijgt, byv. tot 1 januari 2013), anderzijds omdat Gedeputeerde
Staten zetf aangeven dat op dtt moment nog nlet dukleiyk to wat de effeden van de huidige
economische cristo voor de komende jaren zulten zijn. Hetzelfcte gekit voor de doonwerking van de
accressen van het gemeentefonds.

Hoewel de begrotingen 2011. onder voonwaarden van tijdige dukletykftekl van het voorgestene
rijksbeleid via beslutten van ftet ntouwe kabinet en o.a. de Septemberdrcutoire, op dtt punt meer
duklelykheid zulton brengen hechten wij toch waarde aan recente doorrekeningen per gemeente
van de gevolgen van met name de nog verdere afname van de gemeentefondsu'rtkering, die ons
doen conduderen dat ftet in het BMC-rapport geprognosticeerde tekort ad € 2,7 miyoen per
fusiedatum eerder op een hoger (€ 4 d € 5 miljoen) dan op een lager fctedrag zal urticomen. De op
cte blz. 43 en 46 van ftet Herinctelings-ontwerp verwoorde eis om per 2013 een sluttend
meerjarenperq>ectief te hebben - die wij overigens van harte ondersteunen - maakt in dtt verband
fettefijk niete utt.

b. beheerplannen
Ook wjj zijn van menirtg dat het BMC-rapport ten aanzien van dtt ondenwerp, ook qua analyse, niet
het complete beeki sdtetst Het rapport gaat immera alleen wat dieper ln op cte ttelieerptennen c q .
ondertioudsvoorzieningen wegen en niet op de beheerplannen van andere gemeentelyke
kapttaa^oecteren zoato rioleringen, waterwegen (beschoeiingen, bruggen, baggeren), openbare
v ^ i c h t i n g , speeivoorztonlngen, onderwyshidshouding en cte gemeentelgke grtxHiwen. ZTp de
storting^i ntol met name geretateerd aan regulier onderttoud (alte beheerplannen ftebben nameiyk
een zeer bepericte looptijd, te weten 2010, sommige 2014 en in een enkel geval 2019 of 2027) dan
wet - zoato Gedeputeerde Staten terecht opmerk^t - aan vervanging ten gevolge van de
ondergroncT? Gelet op de bodemgesteklheid sorteert regulter onderttoud In cto Krimpenenwaard
imnters - na verioop van tijd - steeds minder effect Dit laatste maakt uttvoering van ingrijpende,
constructieve maatregelen eten wel een algefieto reconstmctie - ook van rioleringen - op enig
moment noodzakeiyk. Een moment dat eerder plaate vindt dan eMera in Nedertand. Dit gekA zowet
voor de provinde (denk aan N 210) ato voor de gemeenten. Ons Inziens teklt dtt negatieve effed
op de levensduur binnen afzienbare termyn voor cto fusiegemeente tot aanztentyk ftogere
stortingen in de cmderttoudsvoorziening wegen en riolering dan wel tot een aanzieniyke toename
van kapitaallasten voor deze gemeentelyke kapitealgoederen. Op cte wens van ftet
Hoogheemraadschap om het onderhoud van cte tujttenwegen over te dragen naar de gemeenten
gaan wij in dtt kader hier niet verder in behoudens cte opmerking dat dtt finandeel de nodige
gevolgen zal hebben.
Ott onderdeel afsluHend zyn wij van mening dat de conectie niet naar beneden moet wonJen
bijgesteld maar eerder aanztonlyk naar boven indien - naast ftet beheerplan wegen c q . de
stortingen voor wegenonderhoud - ook het onderhoud van eerdergenoemde, andere
gemeentelijke kapitaalgoederen nog eens nauwkeurig worden geïnventariseerd en geanalyseerd.
Terecht merkt ftet BZK-onderzoek - waarin overigens het Jaar 2009 ato uttgangspunt fteeft gediend
- op dtt punt op dat met name de beleidskadere voor ftet oncterhoud van kapitaalgoederen groto
budgetteire gevolgen kunnen hebben en dat er op moet worden gelet of de beheerplannen votledig
In de begroting en meerjarenraming zijn venverict
c. salarissen
Gedeputeerde Staten constateren dat in ftet onderzoeksrapport Finandeel onderzoek
herindelingsvarianten Krimpenenwaard van het Ministerte van Binnenlandse Zaken en
Koninkrtjksretoties en de Provinde Zukl-Holland op btz. 47 de loonsom stijgt met 1,1%. De
aanname van BMC dat de Icwnsom 5% hoger to dan ftet huklige niveau van de tCS^emeenten is
echter al voorzichtig geraamd. Dat Gedeputeerde Staten dtt t e r u g b r e n g t tot 1,1% en baseren op
gegevens van het Algemeen Burgeriyk Pensioenfonds, die dateren utt 2007, en een indtoatief
gwniddekte toonsom van cte groottegroep waartoe de KS beftoort - en die dus öf op natuuriijke
wijze dtt inwonereantel hebt>en bereikt dan wel door fuste in ftet verteden en inmkidets in een
genormaliseerde sttuatto zijn terecht gekomen - te een aanname vraar nader overteg en uttleg
gewenst te. Een reden toneer om dtt punt in ttet tMjzonder onder cte aandadit te brengen.
hiet Herindelingsontwerp kent In rijke mate woorden ats Versteridng van de bestuurskradif.
Hiermee wordt bedoekl dat cte t>estuuriyke en ambleiyke organtoatte van de gefuseerde
gemeenten vokloende robuust zyn om taken, bevoegdfteden en verantwoordetyklteden goed utt te
oefenen, zcxlat door een goede art>ehlsmarictposttte en de Juiste mate van spedalisatie gekomen
kan worden tot een goed bestuur en dienstvertening.
Op ttasto van ervaringen in pas gevormde fusiegemeenten (Lansingeriand en Zuklplas) en de nog
te vormen gemeente Kinderdyk (Graafstroom, Uesvekl en Nieuw Lekkeriand) constateren wij het
volgende:
- ftet functiekveschrijvings- (functieboek) en waarderingstrajed vcxtr de fusiegemeente
resutteert door de aan ftet inwonereantel gerelateerde bezoldigingssbuctuur in een hogere
waardering van ruim 70% van de functies in cte te fuseren (kleinere) gemeenten (dus
gemeenten met een lager satorisniveau);
- ruim 50% van de medewerkera wordt geplaatst op een hoger functiennreau;
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de nieuwe organisatie kent een aanzieniyk aantal formatieplaatsen meer dan ftet totaal van
de voc>rmalige gemeenten. De toekomstige gemeente Kinderdyk (30.000 inwonera) kent
(uttgaande van de huidige nieuwe gefuseerde ambtelijke organtoatie) 25 formatieptoatsen
meer, de gemeente Zuklplas (41.000 inwonera) noemt een toename van 32 fte's.
a
De gemeente Zukiptos fteeft berekend dat het vorensteande fteeft geleid tot een stijging van d§
loonsom met € 2,25 miljoen ten opzidite van ftet totaal van de toonsom van de voormaligjé^
gemeenten. Indton we laatstgenoernd bedrag extrapoleren naar een KS-gemeento van 55.000^
inwonera dan constateren wy dat de stijging van de toonscmi uttkomt op een percentage tussen 10
en 13% (ruim € 3 miljoen euro), tn de djferopstelling in de afslutting ramen wij
voorztofitigheklshatve ca. 10% (to € 2,5 miyoen euro).
By het punt frictiekosten' besteden wij aan de personeelskosten overigens ook rtog cte nodige
aandacht.
d. nieuwe huisvesting
Gecteputeerde Staten stellen met cto laatste zin op blz. 47 van ftet hlerindelingsontwerp dat het
vooral van de polttleke keuzes en fiet k>etoid van de nieuw te vormen genneente a f h a r ^ of een
gezonde finandöte positie kan worden gecontinueerd of dat een minder gezonde finandöle posttto
kan worden vert)eterd.
Ten aanzten van dtt punt vragen wy ons af waarom GS de condusies van een gedateerd
onderzoek in Overijsselse fusiegemeenten (zoals Gecteputeerde Staten doen) hanteert en niet op
de ervaringen in recente Zuid-Hollandse fusiegemeenten zoals Westiand, Lansingeriand en
Zuldptos:
het duurt ten minste 4 jaar voordat een ntouw gemeentehuis kan worden gerealiseerd. Tot
dat moment moet - om kennto en spedalismen van de medewerkere byeen te t>rengen en
fmstraties over en extra kosten door ftet verdeekl wertcen over diverse tocattes zoveel als
mogelijk te vooricomen - bedrijfsmimte worden gehuurd of gekocht Kosten € 300.000 tot €
SOO.OOO per Jaar;
het büjkt - onder verwijzing naar o.a. het raadsbeslutt van de gemeente Lansingertond
(53.000 Inwonera en voortteen wericend In 5 tocaties) - dat de Jaariykse kosten van het
gemeentehuto byna € 2 miljoen bedragen waarvan - met inzet van € 20 miljoen utt de
algemene reserve, Eneco dividend van € 0,5 miljoen per jaar, vrijvattonde kapitaallasten,
personeelsbesparing e.d. - per saklo € 550.000 per jaar ato extra last op de begroting van
de fustegemeente blijfl drukken;
het btykt dat varkoopAwrtiuur van cte oude panden zeer moeilyk ligt omdat In de praktijk
btykt dat voormalige gemeentehuizen (dto vaak ook nog een monumentenstatus hebben)
slechte tegen zeer veel kosten - het wetk de opbrengsten dus in betangrijke mate 'drukken'
- geschikt kunnen worden gemaakt voor artdere gettruiksdoetoinden. Zo raamt cte
gemeente Lansingeriand aan nette opbrengst voormalige gemeentehuizen € 4,6 miyoen
tegen nteuwbouwkosten gemeentehuis € 32,7 miljoen.
De in het BMC-rapport gelianteerde aanname dat drca 50% van de realisatiekosten
van
het nieuwe pand (in het BMC-rapport geraamd op € 40 miljoen) kan worden gefinanderd utt de
verkoop/verhuur van de oude panden (dertialve € 20 miyoen) bHjkt in de praktijk dus veel
meer een *wishful titinking* te zijn;
e. vervaUen vasta bijdrage Algemene uitkering
Wij ftebtten vraagtekens om binrten cte eerste regullera mjb-cydus van de gefuseerde gemeente
de vervatten vaste bijdrage van de Algemene uttkering te elimineren zoato gestekl op blz. 47. Zo
gaat de gemeente Zuidpias er vanuit dat van deze terugval van de Algemene uttkering (öén in
plaate van drie vaste t>edragen) ten hoogste 70% kan worden gecompenseerd door lagere
uttgaven. Daarby komt in ons geval nog eens ftet gegeven dat de integratie van diverse
t>edrijf5onderdelen door middel van de Gemeenschappeiyke Regeling KS nu al heefl geleid tot
efficiencyvoordelen dto normaltter pas na een fusie kunnen worden 'ingeboekt".

Deze recente enmringsdjfera afeettend tegen cte op btz. 47 van ftet BMC-rapport vermekte
bedjfering geven ons aantetding tot nader overteg hierover met de provinde en BZK tot nadere
afstamming, wy denken hiert>y concreet aan cfe winst dte de herindeling de Aigemerte uttkering
oplevert Deze dient terug te vloeien naar cte Krimpenenwaard.
f. Mctiekosten(vergoed'tng)
wy woton nog stil staan by de frictiekosten waarvoor de fustogemeenten op basto van de tijdeiyke
verdedmaatstaf herincte&ng een tegemoeUcomtng vto de Aigemerte uiUcering uit ftet
Gemeentefonds ontvangen. Het gaat hiert)y om een bedrag van in totaal ruim € 16,6 miyoen. Zo
op ftet eerste gezicht een fors bedrag maar, zoato tydens de bijeenkomst op 27 aprit jl. teracht cteor
Gedeputeercto Van Engetshoven-Huto opgemerkt, de fusiegemteenten ftebkten dtt bedrag votledig
nodig om cte kosten, dto voortvloeien utt ftet fusieproces, op te vangen. Wat tijdens cte byeenkomst
ondert>elicht to gettteven to ftet gegeven dat cte frictiekostenvergoeding moet worden
Voorgeschoten' en pas na de fuste in 4 jaar (40-20-20-20%) wordt uttt>etaakl.
tn de brief van 26 aprit 2010 van Ged^uteerda Van EngeishovervHuto wordt aangegeven dat GS
in hoofdstuk 6.3 van het Herindelingscïntwefp een bijdrage wil toveren. Indien dtt een bydrage in
finandöte zin to betekent dtt dat de eerste Jaren na cte fuste voor de nteuwe gemeente het
geprognoticeerde renteveriies (by een rekenrente van 5% en afhankeiyk van ttet moment van
uttbeteling) van € 800.000 + € 500.000 + € 330.000 * € 165.000 = € 1.795.000 voortcomen zou
kunnen wc>rden..
Hierby komen kosten welke ook ten laste van de frictiekosten worden gerekend: cte kosten van
vcx>rt>erekljng (plan van aanpak, projectiekling en onctersteuning), personeelskosten (twachtgeklen^
bestuurdere en personeel, werving en selectie, reiskosten dtotocsties, inhuur van personeel omdat
'de winkel open moet blijven'), automatisering^ (convereto naar nieuwe systemen, bekabeling e.d.)
en overtge kosten zoato communicatie, vooriichting en ardtieven, maar dat de kosten van
meut>ilair, nimjw genteentehuto, hogere salariskostan e.d. ten laste van de reguliere
gemeentebegroting moeten worden gebradit.
tn cte praktik btykt dat cto frictiekostenvergoeding vokloende to om de korttopende fustokosten te
compenseren maar zeker ntat de langtopende kosten zoato huur bedrijfsruimte en twachtgekten.
Vcx>r wat betrefi deze laatsto kostenpost nog het volgende! Zowel In het Herindetlngaontwerp ato In
de Wet Arhi wordt gesproken over wadttgeklen.
Dtt gekit echter altom bestuurdere. Waditgekl te nameiyk niet meer van toepassing op ambtelyk
persorteel dat wordt ontstegen na 1 Januari 2001. Daarvoor geldt een ww- en aanvultonde wwuitkering, waarvoor gemeenten overigens zeff g^teel risiccxlragend zijn. Op dtt punt to cte Wet Arhi
dus niet meer actueel. De ww-uitkering heeft verder directe gevolgen vcwr de pensioenopbouw van
t)etrokkenen en vanutt de ww-positie to er ook geen mogelykheid gebruik te maken van cte FPUregeling. Een en ander kan tot gevolg ttebben dat - zeker by een wat Vergrijzend'
ambtenarenbestend - dat de vakbonden by de fuste van gemeenten geen gedwongen ontstegen
accepteren en dat een gedwortgen vertrek van ambtelijk personeel alteen mogelyk is vto een
vast^lirtgsovereenkomst waar zeer veel mkldelen mee zyn gemoekl.
Tot voor kort waren er voor ambteiyke medewerkere, dto niets voor het meemaken van een
fusieproces voeklen of ftet vermoeden hadden by de inpassing/plaateing op de door hen gewenste
functie binnen de nieuwe organisatte 'bulten de boot te vallen* vokloende mobUiteltsmogeiykheden
ehlere. Daar werd ook vol gebruik van gemaakt. Zo stertte de gemeente Lansingeriand met 60
vecatures en de gemeento Zuklplas met 55 vacatores. Dat dtt teklde tot zoer beperkte kosten
wegens ontsl^uttkeringen is daaraan inherent. Op dtt moment zijn door cte finandöte cristo en de
mogelijke veriaging van de Algemene uiticering de mogetijkheden voor ambtelyke medewerkere om
by een andere gemeente een passende functie te vincten afgenomen en is de kans aanwezig dat
by fuste van de KS-gemeenten de ontetoguttkeringen voor met name management vvaarvan er na
cte fusto velen hun huklige fundie zulton kwijtreken, op een hoger t)edrag zulton uitkomen dan by
eerdere gemeentelyke fterindelingen het gevat was.

' Oeze kosten mogen slechts voor 50 % van het fiisiebudgcl komen.
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Dat door of ondanks mobilttettsbeperkingen de druk om gekwalificeerd personeel van buiten ^
eigen organisaties aan te nemen, zal toenemen is editer ook een gegeven. Immera, eén
t}estuurBkrachtiger organisatie wordt sledite gedeettefijk t>ereikt door de kwantrtett (som van dè
medewerkera) maar veet meer dcmr de toename van kvratttert dto niet in alto gevallen - zo gebiedtde eeriykheid te zeggen - by de huidige medewerkere beschikt>3ar to: de opschaiing van cle^
gemeente betekent automatisch artdere strategische uttgangspunten en andere kwalttettsnomt^*
waardoor ntot dired van het asped 'mens volgt functie' mag worden uttgegaan.
"^
Gezten de brief van 26 april 2010 gaan wij er van utt dat - gezten de ervaring in de ontongs
fteringedeetoe gemeente Zukiptos • de Provincte en het Ministerte ons tegemoet wilton komen in
de hoge frictiekosten
g. effect op woonlasten
Het Herindelingsontwerp steat uttvoeriger stil by ftet effed op woonlasten ato gevolg van het
samengaan van de KS-gemeenten (btz, 45 Herindelingsontwerp). Het effed wordt door
Gedeputeerde Staten echter wel fieel eenvoudig berekend, te weten harmonisatie door mkldel van
de berekening van een gemiddekl terief. waardoor de woonlasten voor de inwonera van öén kem
stijgen en zich er voor de overige Krimpertenwaardbewoners een (lidite) daling van de tarieven
aftekent.
Wij kunnen ons enerzyds nauweiyks voorstelton dat de gemeenteraad van de nieuwe KSgemeente alleen de inwonera van de ene kem met fora hogere twoonlasten confronteert (6.9%) en
daze meeropbrengst toat tarugvloeten naar de overige inwonera van dezelfde KS-gemeente,
anderzijds omdat deze metftodiek niet opgaat in een (fuste)gemeente die wordt geconfronteerd
met een financieel zorgelyke situatie. Dan gekit voor alto inwonera eerder een toename van cte
woontostendmk dan enkel en alteen een gelykti^ekking van terieven met de positieve en n^atieve
consequenties van dien.
Ter afsluiting
wy komen tot een afslutting waar het gaat om de finandöte positie van een KS-gemeente in relatie
met wat fitorovar to opgemerkt tn HerindelIngBontwerp versus het BMC-rapport
—
Wij constateren meer zorgen rond de finandöle sttuatto van her in te deton gemeenten. Utt
publicaties tn de vakpere blijkt dat de zes fusiegemeenten dto per 1 januari 2010 zijn gevormd
(Peet en Maas, Vento, Horst eló Maas, Venray. Oklambt en Zuklplas) alton te maken ftebben met
een aanzieniyk begrotingstekort. Ook eerdere fusies in West-Frtestond iaten dtt beeki zien met In
alto gevallen ate óén van de belangrijke oorzaken de relatief lagere Algemene uttkering utt het
Gemeentefonds, o.a. doordat na de fusto stochte één keer ftet basisbedrag wordt ontvangen.
Op grond van dtt geadualiseerde en verder uttgewericte BMC-rapport constateren virij:
1. dat cte KS-gemeenten de eerstkomende jaren in werkelykfteid te maken zouden kunnen krijgen
met een in totelitett tot minimaat € 4 miyoen per jaar oplopend begrotingstekort ten gevolge van de
huklige financiöte crisis en teruglopende accressen van het gemeentefonds (zte punt a.), alsmede
aanztontyke extra stortingen tn de onderhoudsvoorztonlngen wegen, rioleringen enz. (zto punt b.).
Nadrukkeiyk stelien wij htori^y dat de Krimpenerwaard zich met name by punt a niet in een
uttzonderingspositie bevindt. Alle gemeenten hebben te maken met deze problematiek.
2. dat de nieuwe KS-gemeente wordt geconfronteerd met voorshands niet door Ryk of Provinde
compensabeto kosten die reditsbeeks verband houden met effectuering van de
herindelingsvariant KS-gemeente (zie de punten c tot en met g.) ter grootte van ca € 6 miyoen by
aanvang fusie.

Laatstgenoemde bedragen, dto dus alleen t>etrekking hebben op de punten c. tot en met g., zijn
als volgt opgebouwd:
Kostenl* Jaar
na fusto
(x€ 1.000)
- = kostenstijging/afname inkomsten
-»• = ko8tertt)esparing
Onderdeten:

Fuste gerelateerde kosten
- Salarissen
- LocHtsom bestuur ••' griffto
- Nieuwe hutovesting
- Algamene uttkering
(vervalton vaste bydrage)
- Voorfinandering frictiekosten
- Wadttgeklen. ontslagvergoedingen.
fotsaf ftisfe gsralafeefdb fneofftoaten

-2.500
712
- 300 stmdureel optepend tot ca - 2.000
-1.460
- 800 structureel Gn 4 Jaar) aflopend tot O
•1.500 structureel aftopend tot O
•flL84J

Voor alle duklelykheid: hst gaat hter om stmctuiote kosten.
Op het ortderdeel Inddentete kosten zijn wij onder het kopje fridiekosten al uttget>reid ingegaan.
Telton wij bij de laatstgenoemde fusiegerelateerde kosten ook nog eens cte € 4 è € 5 miljoen, nodig
om de verwachte begrotingstekorten weg te werken en cte onderhoudsvoorzieningen op een
finandeel verantwoord peil te brengen, dan kunnen wij nlet andere dan persisteren ln cto condusto
dat de finandöte posttto van een KS-gemeente nadmkkeiyk aandacht vraagt en dat In het BMCrepport zeker nlet - zoato Gedeputeerde Staten stelton c»p btz 46 - wordt uttgegaan van een
verkeerde voorstetUrtg van zaken.
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Zienswijze Nederlek op het herindelingsontwerp Krimpenerwaard

Geacht college,
Op 6 april 2010 heeft u het henndelingsontwerp Krimpenerwaard vastgesteld, U geeft daarmee aan dat u
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist wilt herindelen tot één nieuwe
gemeente. Wij zijn In uw brief van 6 april 2010 op de hoogte gebracht van dat besluit. Daarin liet u ons
weten dat wlj tót uiterlijk 12 jull aanstaande In de gelegenheid zijn een zienswijze In te dienen over dat
herindelingsontwerp, In deze brief zetten wlj onze zienswijze uiteen.
1 . W e e t u w a t de i n w o n e r s v a n Nederiek w i l l e n ?
IVaf willen de inwoners van Nederlek? Die vraag staat b l j ons centraal b i j belangrijke vraagstukken. Zo
zien wij als raad de democratische mogelijkheid besluiten te nemen. Het vraagstuk over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente is veruit het belangrijkste op dit moment en gaat al onze inwoners aan.
De lokale politiek staat In Nederlek letteriijk en figuuriijk tussen de Invyoners. Daarom doen wlj er alles aan
om aansluiting te vinden blj de vraag: wat willen de burgers? Wlj benaderen het vraagstuk van de
bestuuriijke toekomst daarom vanuit het perspectief van betrokkenheid en democratie. Helaas benadert u
het vraagstuk van de bestuuriijke toekomst op een heel andere manier. Uw fusieplan voor Nederiek
baseert u op een hlêrarchlsch-bureaucratlsch perspectief. U stuurt vanuit het centrum, vanuit één punt en
van afstand, U stelt technologische overwegingen over bestuurskracht centraal, die overigens op zich
weinig solide zijn.
Op basis van wat wlj weten van onze inwoners, zijn wlj het pertinent oneens met uw fusieplannen. Wij
vinden herindeling een onnodig zwaar middel om de maatschappelijke vraagstukken waar de gemeenten In
de Krimpenerwaard voor staan op te lossen. De vraagstukken In onze regio vragen nlet om grotere
gemeenten, maar juist om een lokale en slagvaardige overheid die dicht blj haar inwoners staat. Dat geldt
in elk geval voor onze gemeente,
In deze brief gaan wlj dieper In op onze motivering om zelfstandig te blijven. WIJ tonen aan dat wij als
zelfstandige gemeente veel beter in staat zijn Invulling te geven aan de opgaven die op ons afkomen. Ook
onderbouwen wij waarom een zelfstandig Nederiek goed samengaat met een krachtige regio
Krimpenerwaard.
2 . Visie Nederlek o p haar g e m e e n t e en de regio
De regio waar Nederlek onderdeel van uitmaakt, kenmerkt zich door een voornamelijk agrarisch karakter
met een lage dynamiek. De opgaven die in onze regio spelen, sluiten aan op dat karakter. Nederlek ls, in
samenwerking met de K5-organisatie, in staat die opgaven goed aan te pakken.
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Kenmerken van Nederlek
Nederiek Is een gemeente met 14,000 Inwoners, De meeste Inwoners wonen In een van de twee kemen
(Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk). De kemen liggen ongeveer 3,5 km van elkaar en hebben door hun
relatief geringe omvang een dorps karakter. De voorzieningen in de kemen zijn op orde. Belde kemen zijn
omgeven door landelijk gebied en liggen aan de rivier de Lek, Het landelijk gebied Is onderdeel van de
Krimpenerwaard, die weer onderdeel Is van het Groene Hart.
Dankzij deze schaal Is nauw contact tussen bestuur en bevolking mogelijk en vanzelfsprekend. De drempel
om bestuurders aan te spreken Is laag. Collegeleden en raadsleden bevinden zich tussen de Inwoners,
hebben een luisterend oor en weten daardoor heel goed wat er speelt. Er zijn rechtstreekse contacten
tussen burgers en raadsleden. Vrijwel iedere burger kent wel één of meerdere raadsleden, die men dan
ook direct kan aanspreken. Daar zijn tijdens diverse formele en informele bijeenkomsten ook
mogelijkheden voor.
Inwoners en organisaties herkennen zich om die reden in de gemeente Nederiek en spannen zich In voor
de toekomst van hun gemeente. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hoge respons op de enquête over de
bestuuriijke toekomst van onze gemeente, de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat
56 Inwoners een rol hebben als buurtcoördinator.
Hieruit kunt u afleiden dat onze Inwoners en instellingen de aanspreekbaarheid van het bestuur en Invloed
op beleid belangrijk vinden. Dat geldt ook voor bedrijven en verenigingen. Wlj zoeken dan ook steeds naar
mogelijkheden om de aansluiting met hen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Kenmericen van Nederiek en de reoio
Nederiek neemt deel aan het samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH), Met uitzondering van Gouda
bestaan de gemeenten binnen dit verband, net als Nederiek, ult kleine kernen. De meeste gemeenten
hebben een omvangrijk landelijk gebied.
De vraagstukken die In onze regio spelen sluiten aan op het karakter van het gebied. Er Is dan ook
absoluut geen sprake van grootstedelijke problemen waar gemeenten in de Randstad voor staan, Die
gemeenten staan voor zeer grote uitdagingen op het gebied van onder andere Immigratie, werkloosheid,
criminaliteit. Dat zijn onderwerT)en die In onze regio nauwelijks of nlet spelen, U erkent dat ook. Deze
onderwerpen staan nlet In het overzicht 'forse opgaven In de Krimpenerwaard' in uw brief van 2 februari
2009. In die brief stett u dat dit overzicht van opgaven voor u wel aanleiding tot herindeling Is.
Het Is onlogisch te veronderstellen dat de gemeenten In de Krimpenerwaard nlet in staat zijn die opgaven
goed op te pakken. Immere, alle door u benoemde 'forse opgaven' die tot het gemeentelijke takenpakket
horen, waren al afgerond toen u ons daarop wees in uw brief. De gemeenten werken bovendien positief
mee aan een oplossing voor de opgaven die niet blj de gemeente liggen, maar die u wel noemt als onze
problemen. Daarbij doelen wij op de aanleg van uw eigen provinciale weg N210 (die er nu bijna ligt) en de
waterveiligheid (de dijkverzwaring die het Hoogheemraadschap binnenkort afrondt).
Onze conclusie Is dan ook dat de Krimpenerwaardgemeenten uitstekend In staat zijn om vraagstukken die
spelen In onze regio op te lossen.
3. Visie van Nederiek o p s a m e n w e r k i n g
De KS-samenwerking levert de afzonderlijke gemeenten en de Krimpenerwaard als geheel veel op. Die
samenwerking willen wij dan ook voortzetten. Wij willen niet fuseren. Onder meer omdat een grotere
gemeente een andere (lees formelere en bureaucratische) manier van werken met zich meebrengt. Een
werkwijze die nlet strookt met het karakter van onze kleine dorpen.
Huidioe KS-samenwerklno succesvol
Wlj hebben met de KS-samenwerklng veel bereikt. Niet alleen op operationeel gebied. Ook op strategisch
niveau hebben wlj gezamenlijk in een paar jaar belangrijke beleidsdocumenten opgesteld. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om:
regionale woonvisie en huisvestingsverordening;
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regionale structuurvisie;
leefbaarheidsplan;
waterplan;
structuurvisie detailhandel;
economische visie;
visie recreatie en toerisme.
Deze documenten tonen aan dat de vijf gemeenten de belangen voor de Krimpenerwaard laten
prevaleren boven hun eigen belangen. Wij lichten hierna enkele toe. De woonvisie heeft als doel te
bouwen voor leefbare kernen in de Krimpenerwaard, Een evenwichtige leeftijdsopbouw van ons
inwonertïestand stond daarbij centraal. Op basis van deze gedachte hebben de gemeenten Bergambacht
en Schoonhoven het aantal woningen dat zlj kunnen en mogen bouwen afgestemd met Ouderkerk.
Daardoor wordt de gemeente Ouderkerk, die In eerste Instantie te weinig bouwmogelijkheden had, toch
in staat gesteld woningen te ontwikkelen voor haar inwoners. Daardoor kan Ouderkerk woningen bouwen
om haar eigen kernen leefbaar te houden dan wel te maken.
Ook de structuurvisie detailhandel getuigt van het denken in belangen voor de gehele Krimpenerwaard.
Met dit document is overeenstemming bereikt over welk voorzieningenniveau bij een kern past.
Toekomstige detailhandelontwikkelingen worden daarop afgestemd.
In de visie recreatie en toerisme hebben wlj gezamenlijk knooppunten aangegeven in de
Krimpenerwaard. Op die knooppunten zijn ondememersinitlatleven (op recreatief gebied) wenselijk,
Kortom, ook dit:document is een leidraad voor ontwikkelingen in de gehele Krimpenerwaard, waar alle vijf
de gemeenten zich aan committeren.
U besteedt weinig aandacht aan deze resultaten en benadrukt in uw herindelingsontwerp alleen de
aspecten van de samenwerking waarover bij de gemeenten (nog) geen overeenstemming is. Deze
aspecten vergroot u ult en trekt u bovendien uit hun verband, Dere manier van doelredenering vinden wlj
een onbegrijpelijke en verwerpelijke werkwijze. Een simpel voorbeeld, U citeert in paragraaf 5.3 van uw
herindelingsontwerp een passage waarin wij zeggen dat Nederiek concludeert dat het gekozen
samenwerkingsmodel geen duurzaam bestuuriijk model is om substantieel bij te dragen aan onze
bestuurskracht. U plaatst dat in een context waardoor het lijkt alsof wlj vinden dat de KS-samenwerking
geen toekomst heeft. Dat is geheel onjuist. U weet ook dat wij in die passage bedoelen dat wlj vinden dat
het gekozen samenwerkingsmotfe/ aangepast moet worden en niet dat de samenwerking op zich niet
deugt.
Samenwerkingsverbanden voor de toekomst
Omdat de huidige samenwerking succesvol is, willen wij die voortzetten. Samenwerking biedt ons de
voordelen van schaalvergroting, maar doet géén afbreuk aan de voordelen die wij zien In de huidige
situatie als zelfstandige gemeente.
Samenwerking met andere gemeenten willen wij ook voorzetten blj een herindeling in de Krimpenerwaard
waar wij geen onderdeel van uitmaken. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij op strategische gebieden
blijven samenwerken en afstemmen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitvoering van het Veenweidepact.
Wlj verzekeren u dat een zelfstandig Nederiek die uitvoering niet In gevaar brengt. U kunt dat onder
andere afleiden uit de actieve rol die onze gemeente vervult bij de coördinatie van de vier afzonderiijke
gemeentelijke bestemmingsplannen. Die plannen worden opgesteld om het beleid uit het Veenweidepact
te vertalen In concrete regelgeving. U constateert dat zelf ook In uw herindelingontwerp in paragraaf 2,4.
Als zelfstandige gemeente Nederiek kunt u ook in de toekomst die actieve instelling van ons verwachten.
Als andere gemeenten in de Krimpenerwaard willen herindelen, dan zij dat zo. Wlj zien echter geen
enkele reden waarom Nederlek daar ongewild bij betrokken moet worden. Wij blijven actief meewerken
aan de uitvoering van de (strategische) opgaven. Daarmee vervallen uw argumenten om ons bij de
herindeling te betrekken.
Ook vinden wij het vanzelfsprekend om de operationele samenwerking voort te zetten als twee of meer
andere gemeenten in de Krimpenerwaard herindelen tot een nieuwe gemeente. WIJ zlen nlet in waarom
herindeling van andere gemeenten de samenwerking met Nederlek per definitie uitsluit. Wij hebben die
signalen in elk geval niet ontvangen. Mochten die ons in de toekomst wel bereiken, dan zoeken wlj naar
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alternatieven voor de taken die nu in het samenwerkingsverband K5 zijn ondergebracht. Die kunnen wij
onderbrengen in onze eigen organisatie of in een nieuw te vormen samenwerkingsverband. Een eerste
alternatief daarvoor is samenwerking met Krimpen aan den IJssel. Op verschillende bijeenkomsten
vernamen wij van verschillende raadsleden van die gemeente dat ook zij meerwaarde zien in een
intensievere samenwerking. Bovendien blijkt ult het onderzoek van dr. L. Schaap Tussen zellingen en
hoofdvaarwegen' dat beide gemeenten gemeenschappelijke opgaven hebben en een overeenkomstige
oriëntatie kennen. Inwoners van beide gemeenten richten zich vooral op het westen.
Uiteraard zijn er nog diverse andere samenwerkingsmogelijkheden denkbaar. De operationele taken die
de KS nu voor ons uitvoert, zijn voor de toekomst dan ook zonder meer veiliggesteld. Daarom vinden wij
dat u ons die mogelijkheid tot samenwerking moet bieden en dat niet mag zien als teken van zwakte.
Staatssecretaris Bijleveld deelt deze mening. Zij heeft In oktober 2009 in de Tweede Kamer gezegd dat
samenwerkingsverbanden een prima alternatief zijn voor herindelingen.
De toekomstige herindeling tot één KS-oemegnte is overbodig en gedoemd te mislukken
Herindeling is een veel te zwaar en onnodig middel om de bescheiden vraagstukken op te lossen die in
onze gemeente en regio spelen. Daar komt bij dat samenvoeging van de gemeenten Bergambacht,
Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist leidt tot een verslechtering van de uitvoering van
gemeentelijke taken. Deze nieuwe gemeente kent maar liefst twaalf kleine kernen. Die kernen zijn vele
kilometers van elkaar verwijderd. Er is geen enkele oriëntatie tussen de kernen aanwezig. Het college van
Schoonhoven bevestigde dat in het met u gevoerde Arhi-overieg, Dat college stelt dat er een bestuuriijke
relatie Is, maar ook niets meer.
Daamaast blijkt uit het onderzoek van dr. L. Schaap "Tussen Zellingen en Hoofdvaarwegen' ult 2009
duidelijk dat ook de oriëntatie van de kemen op de regio sterk verschilt. Het oosten van deze
fusiegemeente kent een maatschappelijke oriëntatie op Gouda terwijl het westen zich richt op de regio
Rotterdam. Dit houdt In dat de nieuwe gemeente geen enkele Interne samenhang kent en ook nooit een
eenheid kan gaan vormen. De gemeente die ontstaat na de door u beoogde herindeling moet veel te veel
tijd en energie richten op inteme vraagstukken. Daardoor kan zlj niet haar regionale belangen
behartigen. De bestuurskracht van de regio als geheel wordt dus zwakker door de vonning van één KSgemeente. Dit staat nog los van het feit dat herindeling op zichzelf een grote Impact heeft op de
betrokken organisaties. De verschillende organisaties kennen momenteei eigen beleid, werkwijzen en
cultuur. U moet niet onderschatten wat het samenvoegen daarvan betekent. Het duurt nog Jaren voordat
de nieuwe gemeente functioneert op een wijze die inwoners van hun gemeente mogen verwachten.
Herindeling heeft jarenlang een negatieve Invloed op de bestuurskracht.
Met deze herindeling ontstaat een gemeente van ongeveer 53.000 inwoners. Onderzoeken tonen aan dat
grotere gemeenten niet beter functioneren. Wel is bekend dat grotere gemeenten anders functioneren.
De oorspronkelijke sterk natuurlijke en eenvoudige coördinatie maakt dan plaats voor een
bureaucratische manier van beleidsvoorbereiding. Dit leidt bijvoorbeeld tot een vertraging van
vergunningveriening en vermindering van de klantgerichtheid. Dat is een formele werkwijze die misschien
wel past in een zwaar verstedelijkte omgeving, maar zeker niet in een plattelandsgemeente of agrarische
regio.
In onze gemeente is onder inwoners interesse in gemeentepolitiek. Ook onder jongeren. Dat blijkt ook uit
het feit dat Nederiek het jongste raadslid van Nederiand heeft. De belangstelling van burgers voor
gemeentepolitiek en het vertrouwen van burgers in de gemeente neemt af naarmate de gemeente groter
is. Dit komt niet alleen doordat de fysieke afstand tot het gemeentehuis groter wordt, ook de
zichtbaarheid van het gemeentebestuur neemt af. De afstand tussen burger en de gemeente neemt op
alle fronten toe. Het is dan ook niet verwonderiijk, maar tegelijkertijd wel zorgelijk, dat de opkomst voor
lokale verkiezingen afneemt. Met andere woorden; de burger interesseert zich minder voor
gemeentepolitiek. Dat alleen al moet voor de overheid een signaal zijn niet lichtzinnig met herindeling om
te gaan. Dat geldt zeker in ons geval, omdat er geen maatschappelijk en bestuuriijk draagvlak voor
herindeling bestaat.
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Buiten het feit dat bij herindeling het vertrouwen van burgers in gemeentepolitiek daalt, Is bekend dat
herindeling kostenverhogend werkt. Dat blijkt onder andere uit het onderzoek van Maarten A. Allers,
directeur COELO en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek heeft hij
In mel 2010 in het vakblad voor economie en beleid (ESB) gepubliceerd. De meerkosten als gevolg van de
herindeling moeten Inwoners betalen, terwijl tegelijkertijd de dlenstveriening niet aansluit op hun wensen.
Dit staat nog los van het feit dat Ouderkerk vanaf 2006 onder financiële curatele van het rijk stond
vanwege een stmctureel slechte financiële situatie. Door de toezegging in junl 2010 van het rijk om
eenmalig een aanvullende bijdrage aan Ouderkerk te verstrekken voor het iaar 2009 is dit financiële
toezicht (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2010 weliswaar beëindigd. Maar u weet ook dat het
rijk aan de daadwerkelijke uitkering van dat bedrag wel de voorwaarde stelt dat Ouderkerk meerjarig een
sluitende begroting presenteert. Hel is dus nog allerminst zeker of dit bedrag wel wordt uitgekeerd. Nog
los daarvan worden onze zorgen over de structurele financiële situatie van die gemeente nlet
weggenomen. U leest in het advies van de Raad voor financiële verhoudingen aan het rijk van 14 april j l .
dat ook die vindt dat de financiële positie van Ouderkerk kwetsbaar is. De kwetsbare situatie van
Ouderkerk zet onherroepelijk een zware druk op de begroting van de nieuwe gemeente. Wij maken ons
dan ook ernstig zorgen over de duurzame financiële situatie van de nieuwe gemeente. Wij vrezen dat de
nieuwe gemeente op korte termijn onder financieel toezicht van het rijk komt te staan.
Wij hebben samen met de overige KS-gemeenten een zienswijze met betrekking tot de financiële
aspecten opgesteld. Die luidt als volgt.
In het Herindelingsontwerp, met als 'onderiegger' het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties uitgevoerde financiële onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard, gaat u
ook in op het BMC-rapport 'Bestuuriijke inrichting Krimpenerwaard'. Die reactie geeft ons aanleiding
tot het volgende.
Alle vijf gemeenten maken zich ernstig zorgen over de structurele financiële situatie van de nieuwe
gemeente als voorgesteld. Wij vinden een goede en gezonde financiële uitgangspositie een - met
elkaar gedeelde -zeer belangrijke factor voor het slagen van het samenvoegingsproces.
Los van het feit of men voor- of tegenstander is van een herindeling - zie hiervoor de Individuele
zienswijzen - zijn alle vijf gemeenten van mening dat een herindeling noch de oorspronkelijke
individuele gemeenten, noch de nieuwe gemeente In een structureel financieel slechtere positie mag
brengen.
Ons voorstel is dan ook om dit tekort in een gezamenlijk traject in kaart te brengen zodat daar
inhoudelijk overeenstemming over kan worden bereikt. Vervolgens vinden wij het van groot belang
dat dit tekort met een concreet voorstel wordt opgelost. Dit kan via een extra financiële bijdrage
zodat de nieuwe gemeente een gezond financieel perspectief op langere termijn heeft. Dit verschilt
van uw opvatting op pagina 45 van het ontwerp dat de nieuwe KS-gemeente het tekort zelf moet
oplossen. U geeft zelf aan op pagina 48 van het ontwerp dat kiezen voor een herindeUngsvariant een
bestuuriijke keuze is waarbij ook de financiële positie een rol speelt.
Oe economische crisis en de aankomende bezuinigingen, waar overigens alle gemeenten mee te
maken hebben, versterken de noodzaak voor de aandacht ten aanzien van het tekort. Het is niet
reëel om te veronderstellen dat de gemeente de daling van de algemene uitkering via
efficiencyvoordelen kan opvangen zoals u stelt op pagina 44 van het herindelingsontwerp. Wij vinden
dat de oplossing van een fusiegerelateerd tekort een gemeenschappelijke
bestuuriijke
verantwoordelijkheid is van gemeente, provincie en rijk.
Een uitgebreide onderbouwing van het bovenstaande met betrekking tot de financiële aspecten wordt u in
een aparte brief nagezonden. Die brief maakt integraal onderdeel uit van deze zienswijze.
4 . K 5 - s a m e n w e r k l n g g r o e i t u i t t o t een k r a c h t i g e o r g a n i s a t i e
De samenwerking is vanaf de start in 2001 steeds beter geworden. Er was alle reden om aan te nemen
dat m e t het opvolgen van de aanbevelingen uit de KS-evaluatie in 2006, de bestuurskracht voor alle
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gemeenten zou toenemen. Het zou de gemeente Ouderkerk in staat stellen zelfstandig te functioneren.
Daarom was er eind 2008 ook groot draagvlak om de samenwerking voort te zetten en te intensiveren.
Een ooede start: van de KS-samenwerkino in 2001
Sinds 2001 werkt Nederiek formeel samen met de vier overige gemeenten In de Krimpenerwaard. Zoals
gebruikelijk bij beginnende samenwerkingsverbanden was het ook hier Jn het begin een gezamenlijke
zoektocht. Alle gemeenten zagen echter al snel de meerwaarde van samenwerking. Op basis van de
evaluatie in 2003 besloten de gemeenten eind 2004 dan ook de strategische en operationele
samenwerking te versterken. Dit ls vertaald in de gemeenschappelijke regeling Regeling K5 2006 die op
15 november 2006 in werking is getreden.
De positieve beoordeiino van de KS-samenwerkino in 2008 door SGBO
Met de Regeling KS 2006 heeft de samenwerking vanaf 15 november 2006 een forse impuls gekregen.
Vanaf dat moment zijn de strategische en bovengemeentelijke vraagstukken behartigd door de KS en zijn
de operationele taken verder uitgebouwd.
In 2007 en 2008 werden de eerste resultaten van de nieuwe samenwerking al zichtbaar. De KSsamenwerking leidde tot de woonvisie, de huisvestingsverordening, de visie recreatie en toerisme, het
leefbaarheidsplan en de actualisatie van de handhavingsnota. Oe projecten die wij momenteel
gezamenlijk uitvoeren liggen op schema.
Eind september 2008 Is de KS-samenwerklng geëvalueerd zoals de gemeenteraden hadden afgesproken.
De samenwerking in herziene vorm is dan nog geen twee jaar oud. SGBO (Sociaal, Geografisch
Bestuurskundig Onderzoek) concludeerde in de evaluatie dat ondanks de korte tijd, de samenwerking al
goede resultaten oplevert. De kritiek over het ondemocratische gehalte van de K5-samenwerking wees
SGBO van de hand. SGBO beval dan ook aan door te gaan met de KS-samenwerking, die te verbeteren
en uit te bouwen.
De positieve beoordelina van de K5-samenwerklng in 2008 door de gemeenten
In november en december 2008 hebben de raden van de betrokken gemeenten de evaluatie van de KSsamenwerklng besproken. Daarbij hebben zlj ook de individuele quick scan van de bestuurskrachtmeting
betrokken die in datzelfde jaar ls uitgevoerd. Die quick scans toonden voor alle gemeenten een
verbetering van de bestuurskracht aan. Met uitzondering van Ouderkerk hebben alle gemeenten
uitgesproken dat zlj de samenwerking willen voorzetten en die in 2012 willen evalueren. Alleen Ouderkerk
gaf aan een voorstander te zijn van herindeling. Reden daarvan was dat Ouderkerk meende onvoldoende
bestuurskracht te hebben om de opgaven het hoofd te bieden. Dat besluit van Ouderkerk was overigens
niet unaniem, maar is met acht stemmen voor en vijf tegen aangenomen. Onze conclusie is dan ook dat
er eind 2008 een zeer groot draagvlak was voor voortzetting van de K5-samenwerking. Door uw
gedeputeerde Van Engelshoven-Huls wordt dit gemakshalve niet genoemd. Tijdens dc Informatieavond
voor bewoners op 11 mei 2010 deed hij voorkomen dat samenwerking In de Krimpenerwaard geen
toekomstbestendige optie is, omdat drie van de vijf gemeenten kiezen voor fusie. De gedeputeerde gaat
hier voorbij aan het feit dat er eind 2008 groot draagvlak was om de samenwerking voort te zetten. De
gemeenten hebben dat medio 2009 nogmaals bevestigd (zle hierna). Door uw inmenging is de
verdeeldheid over de bestuuriijke toekomst alleen maar toegenomen. U past een 'verdeel en heers'strategie toe.
De oprichting van de verbeterde gemeenschaoDellike reoelino K5 fGRKS^
In 2009 hebben de K5-gemeenten voorbereidingen getroffen die moesten leiden tot een verbeterde
voortzetting van de KS-samenwerking.
De verwachtingen waren hoog gespannen want:
de al behaalde successen van de KS-samenwerking boden goede vooruitzichten;
de aanbevelingen van SGBO zouden zeer vermoedelijk leiden tot een verhoogde bestuurskracht van
alle KS-gemeenten;
het democratische gehalte van het KS-bestuur en de K5-raad kon, indien nodig, worden verhoogd.
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Kortom, de nieuwe gemeenschappelijke regeling zou én voldoen aan de beginselen van de democratie én
ertoe leiden dat de gemeenten nog beter en slagvaardiger gingen samenwerken.
Wij hebben er nog altijd alle vertrouwen in dat de aanpassingen zouden lelden tot een optimale
samenwerking. Die nieuwe werkwijze zou duidelijk maken dat K5-samenwerking voor alle gemeenten een
positieve bijdrage levert aan de bestuurskracht. In 2012 zouden gemeenten daarover evalueren. Op dat
moment zouden gemeenten zelf een beslissing nemen over de bestuuriijke toekomst. Volledig geïnitieerd
van onderop; door de gemeenten zelf. Op 22 januari 2009, dus al enkele maanden na de raadsbesluiten
over de KS-samenwerklng, is voor de eerste keer in de KS-raad gesproken over de opzet van de nieuwe
GRKS. De vijf gemeenteraden hebben een K5-commissie Ingesteld die onder andere bestond uit twee
raadsleden van elke gemeente. Die commissie is verzocht een oordeel te geven over de aanbevelingen
van SGBO. Ook de K5-commissie constateert dat er een brede steun Is voor de voortzetting van de
samenwerking. Omgekeerd constateert zlj dat er geen draagvlak is voor gemeentelijke herindeling. De
commissie adviseert daarom in mel 2009 onder andere om de huidige samenwerking voort te zetten en
die in 2012 te evalueren. De gemeenteraden van Bergambacht, Ouderkerk, Nederiek en Vllst hebben dit
advies ook overgenomen. De raad van Schoonhoven heeft dit advies voor kennisgeving aangenomen
maar was, zoals u weet, op dat moment wel voor behoud van zelfstandigheid.
5. De bemoeienis v a n d e p r o v i n c i e en d a a r m e e de p a t s t e l l i n g v a n d e K S - s a m e n w e r k i n g
Ondanks goede vooruitzichten en een groot draagvlak voor KS-samenwerking mengt de provincie zich in
dit proces met een discussie over herindeling. De Inmenging heeft geleid tot verdeeldheid over de
bestuurlijke toekomst, spanningen tussen gemeenten, verlies van vertrouwen ln objectiviteit van de
provincie. Daarmee frustreert de provincie onnodig het proces dat door de gemeenten zelf in gang is
gezet.
Het proces om van onderop en In gezamenlijkheid tot een gedragen standpunt te komen over de KSsamenwerking werd nlet langer dan na twee weken door uw ingrijpen ruw verstoord. In uw brief van
2 februari 2009 deelde u mee de 'Adviescommissie bestuuriijke toekomst Krimpenerwaardgemeenten' in
te stellen. Die commissie, ook wel commissie-Leemhuis genoemd, moest advies uitbrengen over de route
naar en de condities waaronder tot herindeling van één KS-gemeente kan worden gekomen. Het door ons
Ingezette proces van verbeterde samenwerking werd daarmee in één klap vleugellam gemaakt. Dat
proces was net enkele weken daarvoor door de KS gestart. Bovendien lezen wij in het advies van de
commissie Leemhuis wel opvattingen over onze Krimpenerwaard, maar die zijn nergens met gedegen
onderzoek onderbouwd.
U volgt bovendien ntet uw eigen beleid zoals u dat beschnjft In uw nota 'Samenwerken aan de kwaliteit
van het lokaal bestuur in Zuid-Holland'. U stelt daarin nadrukkelijk dat bij gebrek aan (toekomstige)
bestuurskracht gemeenten zelf aan zet zijn om die te verbeteren. De meting van de lokale bestuurskracht
dateert van eind november 2008, maar al na ongeveer drie maanden trekt u de regie voor herindeling
naar zich toe. Op deze manier kreeg onze regio geen tljd de bestuurskracht, die nota bene alleen voor
Ouderkerk matig tot onvoldoende was, te verbeteren. Dat Is onbehooriijk, temeer omdat u herindeling
ziet als 'ultimum remedium'. Daar komt nog bij dat u op oneigenlijke gronden en geheel naar eigen
inzicht heeft vastgesteld dat Ouderkerk u om herindeling gevraagd zou hebben. Hoewel de
verantwoordelijke gedeputeerde, de heer Van Engelshoven-Huls, heeft toegegeven dat dit niet correct
was, blijft dit een onbehooriijke manier van besturen. Bovendien voert u op deze manier de druk op de
afzonderlijke gemeenten onnodig op en ziet u ons nlet als een autonome bestuurslaag. U zet daarmee
ook bestuuriijke verhoudingen onder druk. Dat geldt voor de gemeenten onderling maar zeker ook voor
de relatie tussen gemeenten en provincie.
Oe voortzetting van de K5-samenwerking heeft geen enkele mogelijkheid gekregen om tot het verwachte
succes uit te groeien. Dit geldt temeer omdat onze handelwijze het stappenplan volgt zoals u in uw eigen
nota 'Samenwerken aan de kwaliteit van lokaal bestuur In Zuid-Holland' stelt. U heeft de gemeente
Ouderkerk niet de tijd gegund om dat verbetertraject, al dan niet samen met haar partners uit de
Krimpenerwaard, in gang te zetten. U kunt dat alsnog doen door ons tijd en ruimte te geven om
gezamenlijk tot een oplossing te komen. Eerder gaven wij al aan dat wlj overtuigd zijn dat de herziene
K5-samenwerklng ook voor Ouderkerk de bestuurskracht duurzaam verhoogt.
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6. H e r i n d e l i n g v o l d o e t niet aan d e r i j k s c r i t e r i a v o o r h e r i n d e l i n g
Een voorgenomen herindeling moet voldoen aan de criteria die het Rljk daaraan stelt ln beleidskaders
gemeentelijke herindeling. De herindeling tot één KS-gemeente voldoet niet aan die criteria.

Draagvlak
Het draagvlak voor herindeling is onvoldoende. Dit terwijl het beleidskader gemeentelijke herindeling van
het Rijk daar juist zo veel aandacht voor vraagt. De raden van de gemeenten Nederiek en Bergambacht
willen zelfstandig blijven. Deze twee gemeenten vertegenwoordigen gezamenlijk een substantieel deel
van de inwoners in de Krimpenerwaard. Daar komt bij dat binnen de drie andere gemeenteraden
verdeeldheid bestaat. En ult het coalitieakkoord van de gemeente Schoonhoven blijkt dat de gemeente
zich neeriegt bij het standpunt van de provincie. Ook die opvatting vinden wij niet getuigen van een
enthousiaste houding voor herindeling tot K5. Daarnaast verzetten landelijke politieke partijen zich tegen
onvrijwillige samenvoeging van gemeenten.
Bestuurskracht
De bestuurskracht van onze gemeente is groot. Dat blijkt ult de quick scan bestuurskracht uit 2008. Er is
dan ook geen enkele aanleiding om Nederiek te dwingen tot herindeling. U geeft geen enkele zekerheid
dat de bestuurskracht van de Krimpenerwaard met de vorming van de KS-gemeente groter wordt dan nu
het geval is. Wij verwachten juist jarenlang een achteruitgang van de bestuurskracht. Vanuit de praktijk
Is bewezen dat het jaren duurt voordat de nieuwe organisatie op orde is. Bij de vorming van een KSgemeente komt daar nog bij dat de veelheid aan kemen en de gedeelde oriëntatie van die kernen op de
regio lelden tot een gemeente die veel interne problemen moet oplossen. Bovendien zal de nieuwe en
grotere gemeente formeler moeten werken dan de gemeenten nu doen. De snelheid van handelen wordt
door de bureaucratie getemperd. Ook dit heeft een negatief effect op de bestuurskracht.
Inteme samenhang
De door u voorstelde KS-gemeente kent geen Inteme samenhang. Het college van Schoonhoven deelt
deze mening. Zij stelt in het Arhi-overieg dat er buiten de bestuuriijke relatie niet veel meer is. Ook uw
gedeputeerde deelt de opvatting dat er geen samenhang Is. In uw verslag van de Inwonersbijeenkomst
van 11 mel 2010 noemt uw gedeputeerde dat ook. Op een opmerking over het gebrek aan samenhang
stelt hij (en wij citeren uit uw verslag): "Nederiek bestaat ook uit voorheen zelfstandige gemeenten die
nadien naar elkaar zijn toegegroeid." Ult het woord 'nadien' leiden wlj af dat de gedeputeerde vindt dat
de kernen die onder de beoogde herindeling vallen nog naar elkaar toe moeten groeien. Uw
gedeputeerde denkt blijkbaar dat als onze kernen naar elkaar zijn toegegroeid de kernen in de KSgemeenten daarom ook naar elkaar toegroeien. Ole vergelijking gaat niet op. Wij hebben de afgelopen 25
jaar veel moeite gedaan om de twee kernen bij elkaar te brengen. Tijdens de bewonersavond die wij in
Krimpen aan de Lek hebben gehouden bleek maar weer eens dat nog altijd een deel van de inwoners
vindt dat Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek geen eenheid zijn. Uw opvatting dat de kernen in de KSgemeenten zonder meer naar elkaar zullen toegroeien is dan ook voorbarig. De nieuwe K5-gemeente
kent een lengte van hemelsbreed 20 km en een breedte van 10 km en is daarmee vele malen groter dan
Nederiek. De twaalf kleine kernen hebben een onderiinge afstand die varieert tussen 3 en 20 km. Die
laatste afstand heeft betrekking op de kernen Krimpen aan de Lek en Haastrecht. De kernen
Schoonhoven en Ouderkerk aan de IJssei liggen op 17 km afstand van elkaar.
Daamaast blijkt uit het onderzoek van dr. L. Schaap 'Tussen Zellingen en Hoofdvaarwegen' ult 2009
duidelijk dat ook de oriëntatie van de kernen op de regio sterk verschilt. Het oosten van deze
fusiegemeente kent een maatschappelijke oriëntatie op Gouda terwijl het westen zich richt op de regio
Rotterdam. De kernen van de nieuwe gemeenten zullen dan ook geen samenhang vertonen.
Duurzaamheid
Deze herindeling kan onmogelijk uitgroeien tot een duurzame gemeente. Een gedwongen huwelijk is
nooit een succes. U heeft de onderiinge bestuuriijke verhoudingen onder hoge druk gezet. Door het
ontbreken van interne samenhang staat ook de duurzaamheid onder druk. Wij zijn daarom bevreesd dat
deze herindeling op termijn leidt opnieuw tot een nieuwe herindeling. Dit is In bestuuriijk Nederiand geen
nieuw fenomeen, maar kan ons wel bespaard blijven. Ook de financiële uitgangspositie van de nieuwe
gemeente is dermate slecht, dat deze ook vanuit dat perspectief niet duurzaam is.
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Regionale samenhang en evenwicht
U stelt In uw herindelingsontwerp dat de nieuwe gemeente een robuuste, bestuurskrachtige gemeente ls
in dit deel van het Groene Hart. U gaat daarbij totaal voorbij aan het feit dat deze nieuwe gemeente
vooral gericht zal zijn op het oplossen van inteme problemen. Dat komt door de veelheid aan kleine
kernen, het gebrek aan interne samenhang en het verschil in externe oriëntatie. De nieuwe gemeente is
daardoor nlet in staat evenwicht te brengen in de regio.
Planologische ruimtebehoefte
Er zijn geen ruimtelijke knelpunten bij een of meer van de betrokken gemeenten. Vanuit dit criterium is
er dan ook geen noodzaak tot herindeling.
Tot slot
Wij merken op dat in het beleidskader gemeentelijke herindeling van het rijk nog altijd het uitgangspunt
Is dat herindeling van onderop plaatsvindt. Die benadering is door het kabinet gekozen omdat, zo schrijft
zlj In dat beleidskader, zij ervan overtuigd is dat de kwaliteit van lokaal bestuur is gebaat bij 'herindeling
op maat'. Wlj begrijpen dat hier 'van onderop' geldt vanuit het perspectief van het rijk, en initiatieven van
de provincie daar ook onder vallen. Echter, het maatwerk waar het rijk op doelt, leveren gemeenten. Dit
maatwerk levert u niet door herindeling op te leggen.
7. H e r i n d e l i n g v o l d o e t niet aan d e u i t g a n g s p u n t e n v a n de provincie v o o r h e r i n d e l i n g
Ben voorgenomen herindeling moet voldoen aan de uitgangspunten die de provincie daaraan stelt in
beleidskaders gemeentelijke herindeling. De herindeling tot één KS-gemeente voldoet daar niet aan.
Voorkeuren gemeentebesturen
De argumenten hiervoor staan bij de rijkscriteria (paragraaf 6) onder 'draagvlak'.
Regionale opgaven
De gemeenten in de Krimpenerwaard zijn prima in staat gebleken regionale opgaven op te pakken. In
hoofdstuk 3 geven wlj daar ook voorbeelden van. Afhankelijk van het onderwerp gebeurt dat door
gemeenten individueel of In K5-verband. Als het onderwerp zich daarvoor leent, worden ook andere
samenwerkingsconstructies gezocht en gevonden. Dit heeft ertoe geleld dat de opgaven die spelen ln
onze regio altijd goed zijn opgepakt. De regionale opgaven kunnen dan ook geen argument zijn om
herindeling te forceren. In de brief van Bergambacht aan u blijkt dat deze gemeente deze opvatting
deelt.
Duurzaam, bestuurskrachtig Pn consistent eindbeeld voor het gehele gebied
De argumenten hiervoor staan pij de rijkscriteria (paragraaf 6) onder 'duurzaamheid'.
Belangrijke versterking bestuurskracht inliggende gemeenten
De argumenten hiervoor staan bij de rijkscriteria (paragraaf 6) onder 'bestuurskracht'.
Versterking ruimtelnk-prnnf^mt«^che ontwikkelingsmogelijkheden centrumgemeente
Er zijn geen ruimtelijke knelpunten bij een of meer van de betrokken gemeenten. Vanuit dit criterium is
er dan ook geen noodzaak tot herindeling.
puldelijke probleemeigenaren
U en uw gedeputeerde hebben ons op geen enkele wijze kunnen overtuigen voor welk problemen u een
oplossing zoekt. In deze zienswijze tonen wij aan dat wij alle opgaven die op ons en onze regio afkomen
goed oppakken.
podellno van gemeenten Is over het aloemeen niet nuttig
Dit is niet aan de orde. Integendeel, door de gebrekkige interne samenhang is een opdeling In de
toekomst niet uit te sluiten als u deze herindeling tot K5 doorzet.
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8. S t a n d p u n t p r o v i n c i e is v o o r o p g e z e t e n fs een d o e l r e d e n e r i n g
Wij vinden dat dit proces tot herindeling vooropgezet is. Uw motivering is gericht op één doel en dat is
herindeling. Argumenten daarvoor zijn flinterdun en nlet onderbouwd.
Hierna geven wij een korte opsomming van uw werkwijze in dit proces. Wij gaan daarbij enkel in op de
meest In het oog springende aspecten.
Natuuriijk bent u bevooroordeeld. Anders benoemt u toch nlet overal waarnemend burgemeesters.
Anders heeft u toch niet een gedeputeerde die over de bestuuriijke organisatie van andere overheden
gaat. Kennelijk moeten onze burgers boeten voor de in uw ogen kennelijk verkeerde herindeling van
2S jaar geleden, een herindeling die door u Is aangepakt. Mogen burgers zelf hun lotverbondenheid
vormgeven in plaats van telkens dictaten te krijgen uit het provinciehuis?
U spreekt over forse opgaven die er niet zijn of waar wij niet verantwoordelijk voor zijn. Uw
gedeputeerde meent geheel ten onrechte dat de kernen van de KS-gemeente een goede samenhang
met elkaar gaan vertonen. Kortom, u heeft een heleboel opvattingen, maar onvoldoende inzicht in de
(lokale) situatie.
Uw opvattingen staan haaks op uw eigen nota's van een aantal jaren geleden (Grensoverschrijdend
samenwerken, et cetera). Ook zijn uw opvattingen strijdig met de beschouwing van de Raad van
State over interbestuuriijke verhoudingen. Die laatste gaat voomamelijk over de relatie van het Rijk
met overige bestuurslagen, maar er is alle reden de daar geformuleerde uitgangspunten ook toe te
passen op de relatie tussen provincies en gemeenten.
Nog voordat u enig onderzoek heeft laten uitvoeren over de wenselijkheid van herindeling tot K5,
geeft u de commissie-Leemhuis opdracht om de route daartoe te bepalen.
De commissie-Leemhuis voldoet aan uw verzoek en stippelt zoals u vraagt de route uit te komen tot
herindeling K5, eventueel als opstap voor K6.
U gebruikt vervolgens het rapport van Leemhuis als objectief en onafhankelijk onderzoek om uw doel
te beargumenteren en te komen tot herindeling van K5.
De motivering voor herindeling wijzigt u gedurende het proces. Aanvankelijk was het gebrek aan
bestuurskracht van Ouderkerk uw motief, later de forse grote opgaven waarvoor wij zouden staan.
Inmiddels put u kracht uit het feit dat twee gemeenten voorstander van herindeling zijn en de
gemeente Schoonhoven de strijd daartegen opgeeft. Ook dit laatste legt u ult alsof u een voorstander
voor herindeling hebt gevonden.
U geeft feiten onvolledig weer en plaatst ze buiten de context. Bijvoorbeeld in het
herindelingsontwerp in paragraaf 6.2 waarin u stelt dat wij zorgen uitten over onze eigen
bestuurskracht. U weet dat deze opmerking is geplaatst In een veel breder perspectief en ook zeker
niet geldt op korte termijn. Of waar u een raadsmeerderheid doet voorkomen als een unaniem besluit
door dit een besluit van 'de gemeente' te noemen als dit u goed uitkomt. Gelijktijdig benadrukt u wel
de verdeeldheid in een raadsbesluit als u dat uitkomt om de wens tot KS te benadrukken.
U citeert uit diverse rapporten en onderzoeken die uw standpunt voor K5 ondersteunen. Maar
onderzoeken die u van ons heeft ontvangen en die het tegendeel aantonen (bijvoorbeeld onderzoeken
van dr. L. Schaap) haalt u niet aan.
Uw folder van april 2010 waarin u zeer eenzijdig uw standpunt voor KS benadrukt, staat vol met
suggestieve teksten die u als waarheden presenteert. Die folder heeft u verspreid onder alle
huishoudens in de Krimpenerwaard. Dat zien wij als een eenzijdige en onbehooriijke beïnvloeding van
onze inwoners.
U organiseerde op 11 mei 2010 een bewonersbijeenkomst in onze gemeente. Dit tijdstip viel midden
in de schoolvakantie waardoor veel inwoners nlet in de gelegenheid waren te komen. Van de mensen
die wel kwamen, en dat waren er 3501, liet niemand u merken voorstander van herindeling te zijn.
Sterker nog, een aantal is voortijdig weggelopen omdat zij Van Engelshoven-Huls niet meer kon
aanhoren. U bagatelliseert dit door op uw website een persbericht te plaatsen met de kop 'Geen
draagvlak voor herindeling Krimpenerwaard bij aantal inwoners Nederiek'.
In onze visie past samenwerking, zoals dat in modem openbaar bestuur past. U dreigt dat de nek om
te draalen omdat u dat ziet als teken van zwakte. Neen, er Is geen enkel bestuur dat het in zijn
eentje kan. U bedreigt de samenwerking tussen besturen onderiing en tussen bestuur en
samenleving.
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9. De t o e k o m s t v a n N e d e r l e k als z e l f s t a n d i g e g e m e e n t e in d e r e g i o
Uit onderzoek blijkt dat onze inwoners willen dat Nederlek zelfstandig blijft. Wij zijn daartoe in staat. Onze
bestuurskracht en nnanclële situatie zijn prima op orde. Onderzoek bevestigt dat Nederlek in staat is
zelfstandig te blijven.
Nederiek is een vitale plattelandsgemeente en wil dat ook blijven. Dat hebben wij onder andere
uiteengezet in ons visiedocument 'Nederiek bouwt aan de toekomst'. Om onze vitaliteit te waarborgen
werken wij hard en voortvarend aan de uitvoering van onze structuurvisie. De ontwikkeling van een nieuw
centrum, nieuwe schoolgebouwen en een nieuwe brandweerkazerne zijn daar voorbeelden van.
Daarnaast hebben onze woningbouwprojecten als doel een evenwichtige leeftijdsopbouw van ons
Inwonerbestand, te krijgen en te houden. Herindeling tot één KS-gemeente is voor Nederiek nlet wenselijk
en niet nodig. Naast de argumenten die wij hiervoor hebben aangedragen, motiveren wij dit als volgt.
Onze inwoners willen behoud van zelfstandigheid
In de periode van 2 tot en met 23 april 2010 hebben wij een inwonerspeiling gehouden over de
herindeling van de gemeente. Een enquête met vragen over vier varianten hebben wij naar 5.825
huishoudens in onze gemeente verstuurd. Die varianten, waarvan er één was behoud van zelfstandigheid,
hebben wij objectief naast elkaar gezet. De overige varianten waren: fusie met Krimpen aan den IJssel
(K2), fusie tot K5 en fusie tot K6 (is fusie KS met Krimpen aan den IJssel).
In totaal zijn 2.165 enquêtes ingevuld teruggestuurd. De respons is daarmee zeer hoog, bovengemiddeld
voor een enquête onder inwoners van een gemeente.
Uit de respons bleek dat ruim 57% kiest voor behoud van zelfstandigheid. Als tweede eindigde de
herindelingsvariant K5 met 18,5%. Het percentage dat kiest voor zelfstandigheid Is drie keer zo hoog als
de herindelingsvariant- Er is daarmee een forse meerderheid van onze inwoners die kiest voor behoud
van zelfstandigheid. Het maakt bovendien duidelijk dat er in onze gemeente geen maatschappelijk
draagvlak Is voor herindeling tot KS. Dit signaal werd overigens ook duidelijk overbracht naar de
gedeputeerde Van Engelshoven-Huls tijdens de bijeenkomst die u op 11 mei 2010 organiseerde voor
Inwoners in de KrimpenerwaardU moet Inzien dat onze inwoners niet (net als 2S Jaar geleden) vanuit het provinciehuis dictaten opgelegd
willen krijgen over hoe zij hun gemeente moeten vormgeven.
Onze dlenstveriening naar de inwoners veriooot nu snel en persoonliik
Een plattelandsgemeente is voor onze inwoners een gemeente waar het dorpse en landelijke karkater
terug te vinden is in de identiteit en werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Dat wil zeggen dat
bestuur en organisatie gemakkelijk aanspreekbaar zijn en de inwoners en organisaties ook daadwerkelijk
kent. Dlenstveriening en de persoonlijke contacten staan daarin centraal. Deze toegankelijkheid betekent
dat lokale wensen of problemen snel bij ons bekend zijn. Het gaat daarbij om wensen en problemen van
uiteenlopende ordc. Van iets simpels als een losse stoeptegel tot precaire kwesties zoals een persoon die
in een sociaal isolement dreigt te raken. In beide gevallen bereikt de informatie ons snel, doordat het
gemeentebestuur middenin de samenleving staat en goed bereikbaar Is. Wij handelen daardoor vlot en
met gevoel voor de situatie.
Personeel en dienstveriening ziin duurzaam OD orde
Onze gemeente kan op een goede wijze het takenpakket vervullen. Dat komt doordat wij beschikken over
voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel. Daarnaast hebben wij onze beschikbare formatie en
ambities heel goed op elkaar afgestemd. De projecten die wij uitvoeren kunnen wij goed aan. Dat
bewijzen wij onder andere met de voortvarende uitvoering van de projecten uit onze structuurvisie.
Het ziekteverzuim ln onze organisatie is beperkt en het verloop in ons personeelsbestand is niet
ongewoon. Wij zijn altijd in staat geweest vacatures snel in te vullen door nieuwe medewerkers aan te
trekken.
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De Ondememersraad
Onze Ondememersraad (OR) volgt het proces van herindeling nauwlettend. De OR ziet in dat de
besluitvorming over herindeling in onze gemeente ligt bij de gemeenteraad. De OR bekijkt wat de
gevolgen van onze besluiten zijn voor personeel en organisatie. De OR behartigt de belangen voor
personeel en organisatie en wil die ook veiligstellen. In dat verband heeft de OR ons per brief van 16 junl
2010 verzocht het zogenaamde tweesporenbeleid te volgen. De OR verzoekt ons daarmee om, los van
ons standpunt over behoud van zelfstandigheid, deel te nemen aan overieggen over de mogelijk nieuw te
vormen organisatie.
Onze financiële Dosltjp is robuust, zowel qp kor^e als op lange termijn
De financiële positie van Nederlek is altijd al gezond geweest. De reservepositie van de gemeente is
ruime voldoende en toereikend. De gemeente Nederiek is altijd in staat geweest een sluitende begroting
aan te bieden aan de provincie.
Dit heeft er In het verieden toe geleid dat wij door u onder repressief toezicht zijn geplaatst. Zoals u weet
houdt dat In dat u vooraf vertrouwen uitspreekt In de wijze waarop wij onze begroting opstellen. Pas
achteraf controleert u deze.
De vermogenspositie van de gemeente Nederiek Is zonder meer gezond te noemen. De solvabiliteit van
de gemeente Nederiek is, in verhouding met die van gemeenten van gelijke omvang, zeer goed. De
omvang van het weerstandsvermogen Is bovengemiddeld en absoluut toereikend om risico's op te kunnen
vangen. De wijze waarop de gemeente Nederiek haar risico's en het benodigde weerstandsvermogen
berekent wordt door de accountant zelfs als conservatief betiteld.-Wij zien geen reden waarom dat in de
toekomst anders zou zijn.
Onze opgaven ziin helder en uitvoerbaar
Als vitale plattelandsgemeente geven wlj met onze inwoners nadrukkelijk vorm aan onze gemeente. Onze
structuurvisie Nederiek 2005-2015 is daar een voorbeeld van. De projecten uit deze visie zijn inmiddels
afgerond of bevinden zich In de uitvoerende fase. De stelling van gedeputeerde Van Engelshoven-Huls op
11 mel 2010 tijdens de informatieavond kunnen wlj dan ook niet plaatsen. Hij gaf namelijk aan dat
gemeenten wel in staat zijn visies te ontwikkelen, maar nlet In staat zijn die ook uit te voeren. Zoals
gezegd gaat die stelling voor Nederiek volledig mank. De uitvoering ligt op schema, ondanks de
economische crisis. Wij gaan daarom in 2011 een nieuwe visie voorbereiden om het ruimtelijk beleid
verder uit te stippelen. Overigens staan wij niet alleen in de opvatting dat de opgaven die u voor ons
formuleert, geen enkele reden zijn voor herindeling. Bergambacht schrijft in de brief van 25 februari
2009, verwijzend naar uw forse opgaven, dat zlj bij het lezen daarvan een glimlach niet konden
onderdrukken.
Naast de ruimtelijke vraagstukken houden wjj goed in beeld wat moet gebeuren om nationale wetgeving
te implementeren en uit te voeren. Dat doen wij zelfstandig als dat mogelijk en wenselijk ls. Is dat niet
het geval, dan zoeken wij bewust naar geschikte partners om daarin samen op te trekken. Als voorbeeld
daarvoor geldt de Implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarvoor hebben
wij samen met de gemeente Ouderkerk het Wmo-beleldsplan opgesteld. Ook de uitvoering nemen wij
gezamenlijk ter hand. Voor weer andere vraagstukken zoeken (en vinden) wlj waar nodig andere
samenwerkingsverbanden. De milieutaken die het ISMH voor ons uitvoert, zijn daar een voorbeeld van.
Ander voorbeeld is de oprichting van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) door Nederlek,
Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel en de K5-organlsatle door Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist. Deze samenwerkingsverbanden kennen, afhankelijk van de opgave, een
wisselende samenstelling en een wisselende duur.
Door samenwerking genieten wij enerzijds de schaalvoordelen van een grotere organisatie, maar blijven
voor onze inwoners ook de voordelen van een kleine organisatie merkbaar aanwezig. Juist om die reden
verkiezen wij samenweridng boven herindeling. Mede om die reden zien wij af van herindeling in welke
vorm ook. Herindeling tot een grotere gemeente leidt onherroepelijk tot een wijziging van onze
werkwijze. Die wordt dan formeler en bureaucratisch.
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Het Is de wens van onze Inwoners dat Nederiek als zelfstandige gemeente blijft voortbestaan. In het
onderzoek van dr. L. Schaap 'Samen of zelfstandig?' (2009) trekt hij de conclusie dat zelfstandigheid voor
Nederiek, nu en later, een houdbare optie is. Daarnaast tonen wij aan dat onze regio niet vraagt om
herindeling en altematieven voorhanden zijn die wél passen blj dit gebied. Bovendien vergroten die
altematieven de bestuurskracht voor alle Individuele gemeenten.
Uw inhoudelijke argumenten om herindeling te forceren zijn onjuist en flinterdun. Uw inmenging in de
procedure, die gemeenten zelf zijn gestart om de bestuurskracht te vergroten, vinden wij niet getuigen
van behooriijk bestuur. Opmerkelijk ls ook dat uw voorstel ln strijd is met uw eigen beleid en dat van
andere bestuurslagen.
Wij vertrouwen er daarom op dat u Nederlek uit het herindelingsontwerp Krimpenerwaard haalt. Dan
kunnen wij, net als alle overige gemeenten in onze waard, ons volledig en op eigen wijze richten op onze
bestuuriijke toekomst en de opgaven die spelen.
Hoogachtend,
Namens de raad van Nederiek,
de voortitter

W.M, van der Torre

B .F.A. 7én der Kluit - de Groot
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Onderwerp

Financiële zienswijze Nederlek op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard

0 9 JULI ^IHO

Geacht college,

Onze raad op heeft u op 8 juli 2010 zijn zienswijze op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard
toegestuurd. Op pagina 5 van die zienswijze leest u dat een nadere financiële onderbouwing in een aparte
brief aan u wordt verzonden. Ook leest u op die pagina dat die brief integraal onderdeel uitmaakt van de
zienswijze van de raad.
Deze brief met de financiële zienswijze als bijlage wordt daarmee bedoeld. U dient deze brief dan ook als
zienswijze te betrekken in uw voorstel voor een herindelingsadvies aan Provinciale Staten.
Ter informatie sturen wij u ook de definitieve rapportage van het draagvlakonderzoek over herindeling dat
wij onder onze inwoners hebben gehouden. De belangrijkste gegevens daarvan zijn opgenomen in de
zienswijze die onze raad u heeft toegestuurd.
Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met dhr. P.P. Stoof. Hij
ls bereikbaar via telefoonnummer 0180-667732.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van NedeHek,
de secretaris

de burgemeester

drs, P. Schouten

B.F.A. vah der Kluit - de Groot
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Gemeenschappelijke financiële zorgen

ijuni 2010

In hct Herindelingsontwerp, met als 'onderlegger' hct door het Minislerie van BiZa en
Koninkrijksreiaties uitgevoerde financiële onderzoek herindelingsvarianlen Krimpenerwaard,
gaan Gedeputeerde Staten ook in op hei BMC-rapport 'Besluuriijke inrichting
Krimpenerwaard'. Deze reactie geefl aanleiding tol het volgende.
Alle vijf gemeenien maken zich ernstig zorgen over de structurele financiële siluatie van de
nieuwe gemeente als voorgesteld.
Ons inziens is een goede en gezonde financiële uitgangspositie ecn - met elkaar gedeelde zeer belangrijke factor voor hel slagen van hel samenvoegingsproces.
Los van hel feil of men voor- of tegenstander is van een herindeling - zie hiervoor dc
individuele zienswijzen - zijn alle vijf gemeenlen van mening dal een herindeling noch dc
oorspronkelijke individuele gemeenlen noch de nieuwc gemeenle in een structureel financieel
slechtere positie mag brengen.
Ons voorslel is om dil tekort in een gezamenlijk trajecl in kaart le brengen zodat daar
inhoudelijk overeenstemming over kan worden bereikt.
Vervolgens vinden wij hel van grool belang dat zou dit lekon mel cen concreet voorstel
moeten worden opgelost via een extra financiële bijdrage zodal de nieuwe gemeente een
gezond financieel perspectief op langere termijn heeft.
Dit verschill van uw opvatting op pagina 45 van hei ontwerp dat de nieuwe K5 gemeenle hei
lekon zelf moet oplossen.
U geeft zelf aan op pagina 48 van hel oniwerp dal kiezen voor een herindelingsvariant een
bestuurlijke keuze is waarbij ook de financiële positie een rol speell.
Dit is precies wal speell in een herindelingsproces met voor- en legenslanders.
De economische crisis en de aankomende bezuinigingen, waar overigens alle gemeenlen mee
te maken hebben, versterken de noodzaak voor de aandacht len aanzien van hel lekort.
Het is niel reëel (zie voor een nadere onderbouwing de bijlage, die bedoeld is om de
financiële aspeclen in een constructief gesprek met dc Provincie en hel Minislerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelalies te kunnen voeren) om le veronderstellen dal de
gemeente de daling van dc algemene uitkering via efficiencyvoordelen kan opvangen zoals u
slell op pagina 44 van het herindelingsontwerp.
Wij vinden dal de oplossing van een fusie-gerelateerd tekon een gemeenschappelijke
bestuurlijke veranlwoordelijkheid is van gemeente, provincie en rijk.
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Bijlage bij gemeenschappelijke tekst zienswijze

4 juni 2010

Financiële gevolgen bij herindeling
In het Hermdelingsontwerp, met als 'onderlegger' hct door het Minislerie van BiZa en
Koninkrijksrelalies uitgevoerde financiële onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard,
gaan Gedeputeerde Sialen ook in op hel BMC-rapport 'Bestuurlijke inrichling
Krimpenerwaard'. De opmerkingen van Gedeputeerde Staten geven aanleiding tol de
volgende reactie.
Wij vinden nog ahijd dat het meerjarenperspectief voor een gefuseerde K5-gemeenten in het
BMC-rapport van een reële benadering getuigt.
Wij lichten dit laatste graag aan de hand van de volgende punien, die zowel zijn lerug te
vinden in het Herindelingsontwerp als het BMC-rapport, nader toe:
a. begrotingsresultalen KS-gemeenten
b. beheerplannen
c.
d.
e.
f
g.

salarissen
nieuwe huisvesting
vervallen vaste bijdrage Algemene uilkering
fi-ictiekosten(vcrgoeding)
effect op woonlasten

Voor alle duidelijkheid,
- de punten a.en b. hebben betrekking op de fmanciële positie van de KS-gemeenten 'goingconcern' (waar de gemeenten mee te maken hebben, los van de herindeling),
- de punien c. tot en met g. zijn het rechtstreeks gevolg van de fiisie van voomoemde
gemeenten.
a. begroiingsre suilalen K5-gemeenten
In bijlage 3 vain het BMC-rapport is - zoals vermeld - uitgegaan van de begrotingsresultalen
van de primitieve begrotingen 2010 van de Krimpenerwaardgemeenten. Op basis daarvan
verondersteh het BMC-rapport dat het totale begrotingstekort van de KS-gemeenten in 2013
uitkomt op ongeveer 2,7 miljoen euro (excl. stelpost). Hel Herindelingsontwerp gaat er vanurt
dat de nieuwe gemeente len hoogsie 0,5 miljoen euro zal moeten oplossen omdat de huidige
gemeenten voor de fiisiedatum maatregelen moeten nemen om voomoemd geprognosticeerd
lekort ongedaan te maken.
Wij kijken hier anders tegen aan. Enerzijds omdal in de berekeningen van Gedeputeerde
Staten er van wordt uitgegaan dat bezuinigingsvoomemens en -taakstellingen al van het ene
op het andere jaar voor 100% effect sorteren (in de praktijk een zeer lastige opgave, zelfs
indien een gemeenle daar enkele jaren de tijd voor krijgl, bijv. tol 1 januari 2013), anderzijds
omdal Gedeputeerde Stalen zelf aangeven dat op dil moment nog niet duidelijk is wat de
effecten van de huidige economische crisis voor de komendejaren zullen zijn. Hetzelfde geldt
voor de doorwerking van de accressen van het gemeentefonds.

O

'^
00

Hoewel de begrotingen 2011, onder voorwaarden van lijdige duidelijkheid van het
voorgestane rijksbeleid via besluiten van hel nieuwe kabinet en o.a. de Septembercirculaire,
op dit punt meer duidelijkheid zullen brengen hechten wij toch waarde aan recente
doorrekeningen per gemeente van de gevolgen van met name de nog verdere afiiame van de
gemeentefondsuitkering, die ons doen concluderen dat het in het BMC-rapport
geprognosticeerde tekort ad € 2,7 miljoen per fusiedatum eerder op een hoger (€ 4 a € S
miljoen) dan op een lager bedrag zal uitkomen. De op de blz. 43 en 46 van het Herindelingsontwerp verwoorde eis om per 2013 een sluitend meerjarenperspectief te hebben - die wij
overigens van hane ondersteunen - maakt in dit verband feitelijk niets uit.
b. beheerplannen
Ook wij zijn van mening dal het BMC-rapport ten aanzien van dit onderwerp, ook qua
analyse, niet het complete beeld schetst. Het rapport gaat immers alleen wat dieper in op de
beheerplannen c.q. onderhoudsvoorzieningen wegen en niet op de lieheerplannen van andere
gemeentelijke kapitaalgoederen zoals rioleringen, watenvegen (beschoeiingen, bruggen,
baggeren), openbare verlichting, speelvoorzieningen, onderwijshuishouding en de
gemeentelijke gebouwen. Zijn de stortingen niet met name gerelateerd aan regulier onderhoud
(alle beheerplannen hebben namelijk een zeer beperkte looptijd, te weten 2010, sommige
2014 en in een enkel geval 2019 of 2027) dan wel - zoals Gedeputeerde Staten terecht
opmerken - aan vervanging len gevolge van de ondergrond? Gelet op de bodemgesteldheid
sorteert regulier onderhoud in de Krimpenerwaard immers - na verloop van tijd - steeds
minder effect. Dil laalsle maakl uitvoering van ingrijpende, constructieve maatregelen dan
wel een algehele reconstructie - ook van rioleringen - op enig moment noodzaketijk. Een
moment dat eerder plaals vindt dan elders in Nederland. Dil geldt zowel voor de provincie
(denk aan N 210) als voor de gemeenlen. Ons inziens leidl dit negatieve effeel op de
levensduur binnen afzienbare lermijn voor de fusiegemeente tot aanzienlijk hogere stortingen
in de onderhoudsvoorziening wegen en riolering dan wel tol een aanzienlijke toename van
kapitaallasten voor deze gemeentelijke kapitaalgoederen. Op de wens van het
Hoogheemraadschap om het onderhoud van de buitenwegen over te dragen naar de
gemeenten gaan wij in dil kader hier niet verder in behoudens de opmerking dat dit financieel
de nodige gevolgen zal hebben.
Dit onderdeel afsluitend zijn wij van mening dat de correctie nict naar beneden moet worden
bijgesteld maar eerder aanzienlijk naar boven indien - naast het beheerplan wegen c.q. de
stortingen voor wegenonderhoud - ook het onderhoud van eerdergenoemde, andere
gemeentelijke kapitaalgoederen nog eens nauwkeurig worden geïnventariseerd en
geanalyseerd. Terecht merkt het BZK-onderzoek - waarin overigens het jaar 2009 als
uitgangspuni heeft gediend - op dil punt op dat met name de beleidskaders voor het
onderhoud van kapitaalgoederen grote budgettaire gevolgen kunnen hebben en dat er op moei
worden gelei ofde beheerplannen volledig in de begroiing en meerjarenraming zijn verwerkt.
c. salarissen
Gedeputeerde Slaten constateren dat in hel onderzoeksrapport Financieel onderzoek
herindelingsvarianlen Krimpenerwaard van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelalies en de Provincie Zuid-Holland op blz. 47 de loonsom stijgt met 1,1%. De
aanname van BMC dat de loonsom 5% hoger is dan hcl huidige niveau van de KS-gemeenlen
is echter al voorzichtig geraamd. Dat Gedeputeerde Staten dh terugbrengen tot 1,1% en
baseren op gegevens van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, die dateren uit 2007, en een
indicatief gemiddelde loonsom van de groottegroep waartoe de K5 behoort - en die dus óf op
natuurlijke wijze dil inwoneraantal hebben bereikt dan wel door fusie in het verleden en
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inmiddels in een genormaliseerde situatie zijn terecht gekomen - is een aanname waar nader
overleg en uitleg gewenst is. Een reden temeer om dit punt in het bijzonder onder de aandachl ^
le brengen.
Q
Het Herindelingsontwerp kent in rijke mate woorden als 'versterking van de bestuurskracht'.
Hiermee wordt bedoeld dat de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gefuseerde
gemeenten voldoende robuust zijn om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed
uh te oefenen, zodat door een goede arbeidsmarktpositie en de juiste mate van specialisatie
gekomen kan worden tot een goed bestuur en dienstverlening.
Op basis van ervaringen in pas gevormde fusiegemeenten (Lansingeriand en Zuidpias) en de
nog te vormen gemeente Kinderdijk (Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland)
constateren wij het volgende:
het fiinctiebeschrijvings- (funcliet>oek) en waarderingstraject voor de fiisiegemeente
resulteert door de aan het inwoneraantal gerelateerde bezoldigingsstmctuur in een
hogere waardering van ruim 70% van de ftmcties in de te fiiseren (kleinere) gemeenten
(dus gemeenten met een lager salarisniveau );
- ruim S0% van de medewerkers wordl geplaatst op een hoger ftinctieniveau;
- de nieuwe organisalie kent een aanzienlijk aantal formatieplaatsen meer dan het tolaal
van de voormalige gemeenten. De toekomstige gemeente Kinderdijk (30.000
inwoners) kent (uitgaande van de huidige nieuwe gefuseerde amblelijke organisalie)
25 fomiatieplaatsen meer, de gemeenle Zuidpias ( 41.000 inwoners) noemt een
toename van 32 fte's.
De gemeenle Zuidpias heeft berekend dal het vorenstaande heeft geleid tot een stijging van de
loonsom met € 2,25 miljoen ten opzichie van het totaal van de loonsom van de voormalige
gemeenten. Indien we laatstgenoemd bedrag extrapoleren naar een KS-gemeente van 55.000
inwoners dan constateren wij dat de stijging van de loonsom uitkomt op een percentage tussen
10 cn 13% (mim € 3 miljoen euro). In de cijferopstelling in de afsluiting ramen wij
voorzichtigheidshalve ca. 10% (is £ 2,5 miijoen euro).
Bij het punt 'fi^iciiekosten' besteden wij aan de personeelskosten overigens ook nog de nodige
aandacht.
d. nieuwe huisvesting
Gedeputeerde Staten slellen mei de laatste zin op blz. 47 van het Herindelingsontwerp dal het
vooral van de politieke keuzes en het beleid van de nieuw te vormen gemeente afhangt of een
gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dat een minder gezonde financiële
positie kan worden verbeterd.
Ten aanzien van dit punt vragen wij ons af waarom GS de conclusies van een gedateerd
onderzoek in Overijsselse fusiegemeenten (zoals Gedeputeerde Staten doen) hanteert en niet
op de ervaringen in recente Zuid-Hollandse fusiegemeenten zoals Westland, Lansingeriand en
Zuidpias:
hel duun ten minsie 4 jaar voordat een nieuw gemeentehuis kan worden gerealiseerd.
Tot dat moment moet - om kennis en specialismen van de medewerkers bijeen te
brengen enfiTJSiratiesover en extra kosten door het verdeeld werken over diverse
locaties zoveel als mogelijk te voorkomen - bedrijfsruimte worden gehuurd of
gekochl. Kosten € 300.000 lot € 500.000 per jaar;
het blijkt - onder verwijzing naar o.a. het raadsbesluit van de gemeente Lansingeriand
(53.000 inwoners en voorheen werkend in 5 locaties) - dat de jaarlijkse kosien van het
gemeentehuis bijna € 2 miljoen bedragen waarvan - met inzet van € 20 miljoen uit de
algemene reserve, Eneco dividend van € 0.5 miljoen per jaar, vrijvallende
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kapitaallasten, personee Is be sparing e.d. - per saldo € 550.000 per jaar ats extra last op
de begroiing van de fiisiegemeente blijft drukken;
het blijkt dal verkoop/verhuur van de oude panden zeer moeilijk ligt omdat in de
praktijk blijkt dal voormalige gemeentehuizen (die vaak ook nog een
monumentenstatus hebben) slechts tegen zeer veel kosien - het welk de opbrengsten
dus in betangrijke mate 'drukken' - geschikt kunnen worden gemaakl voor andere
gebmiksdoeleinden. Zo raamt de gemeenle Lansingeriand aan netto opbrengst
voormalige gemeentehuizen € 4,6 miljoen tegen nieuwbouwkoslen gemeeniehuis €
32,7 miljoen.
De in het BMC-rapport gehanteerde aanname dat circa 50% van de realisatiekosten
van het nieuwe pand (in hel BMC-rapport geraamd op € 40 miljoen) kan worden
gefinancierd uit de verkoop/verhuur van de oude panden (derhalve € 20 miljoen) blijkt
in de praktijk dus veel meer een 'wishfijl thinking' te zijn;

e. vervallen vaste bijdrage Algemene uitkering
Wij hebben vraagtekens om binnen de eerste reguliere mjb-cyclus van de gefijseerde
gemeente de vervallen vaste bijdrage van de Algemene uitkering te elimineren zoals gesteld
op blz. 47. Zo gaat de gemeente Zuidpias er vanuit dat van deze terugval van de Algemene
uitkering (één in plaats van drie vaste bedragen) ten hoogste 70% kan worden gecompenseerd
door lagere uitgaven. Daarbij komt in ons geval nog eens het gegeven dat de integratie van
diverse bedrijfsonderdelen door middel van de Gemeenschappelijke Regeling KS nu al heeft
geleid lot efficiencyvoordelen die normaliter pas na een fiisie kunnen worden 'Mngebockl".
Deze recente ervaringscijfers afzettend tegen de op blz. 47 van het BMC-rapport vermelde
becijfering geven ons aanleiding lot nader overleg hierover met de provincie en BZK tot
nadere afstemming. Wij denken hierbij concreel aan de winst die de herindeling de Algemene
uitkering oplevert. Deze dienl temg te vloeien naar de Krimpenerwaard.
f. fhciiekostenfvergoedmg)
Wij willen nog stil slaan bij de fi'ictiekosten waarvoor de fusiegemeenten op basis van de
lijdelijke verdeelmaatstaf herindeling een tegemoetkoming via de Algemene uitkering uit het
Gemeentefonds ontvangen. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal ruim € 16,6 miljoen.
Zo op het eerste gezicht een fors bedrag maar, zoals tijdens de bijeenkomst op 27 april jl.
terecht door Gedepuieerde Van Engelshoven-Huls opgemerkl, de fusiegemeenten hebben dit
bedrag volledig nodig om de kosien, die voortvloeien uit het fusieproces, op te vangen. Wal
lijdens de bijeenkomsl onderbelicht is gebleven is het gegeven dat de fi^ictiekostenvergoeding
moet worden 'voorgeschoien' en pas na de fusie in 4 jaar (40-20-20-20%) wordt uitbetaald.
In de briefvan 26 april 2010 van Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls wordl aangegeven dal
GS in hoofdstuk 6.3 van hel Herindelingsonlwerp een bijdrage wil leveren. Indien dit een
bijdrage in financiële zin is betekent dil dal de eerste jaren na de fiasie voor de nieuwe
gemeente het geprognoticeerde renteveriies (bij een rekenrente van 5% en afhankelijk van het
momenl van uhbelaling) van € 800.000 + € 500.000 + € 330.000 + € 165.000 = € 1.795.000
voorkomen zou kunnen worden..
Hierbij komen kosien welke ook ien laste van dc fi-ictiekosten worden gerekend: de kosten
van voorbereiding (plan van aanpak, projectleiding en ondersteuning), personeelskosten
(wachtgelden' besluurders en personeel, werving en seleciie, reiskoslen dislocaties, inhuur
van personeel omdat 'de winkel open moet blijven'), automatisering (conversie naar nieuwe
systemen, bekabeling e.d.) en overige kosten zoals communicatie, voorlichting en archieven,

Deze kosten mogen slechts voor 50 % van het fusiebudget komen.
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maar dat de kosten van meubilair, nieuw gemeentehuis, hogere salariskosten e.d. ten laste van
de reguliere gemeentebegroting moeten worden gebracht.
In de praktijk blijkt dat de fi-ictiekostenvergoeding voldoende is om de kortlopende
fusiekosten te compenseren maar zeker niet de langlopende kosien zoals huur bedrijfsmimte
en wachtgelden. Voor wat betrefi deze laatste kostenpost nog het volgende. Zowel in het
Herindelingsonlwerp als in de Wet Arhi wordt gesproken over wachtgelden.
Dit geldt echter alleen bestuurders. Wachtgeld is namelijk niet meer van toepassing op
ambtelijk personeel dat wordt ontslagen na I januari 2001. Daarvoor geldl een ww- en
aanvullende ww-uitkering, waarvoor gemeenlen overigens zelf geheel risicodragend zijn. Op
dit punt is de Wel Arhi dus niet meer aciueel. De ww-uitkering heeft verder directe gevolgen
voor de pensioenopbouw van betrokkenen en vanuit de ww-positie is er ook geen
mogelijkheid gebruik le maken van de FPU-regeling. Een en ander kan tot gevolg hebben dat
- zeker bij een wat 'vergrijzend' ambtenarenbestand - dat de vakbonden bi] de fusie van
gemeenten geen gedwongen ontslagen accepteren en dat een gedwongen vertrek van
ambtelijk personee! alleen mogelijk is via een vaststellingsovereenkomst waar zeer veel
middelen mee zijn gemoeid.
Tot voor kort waren er voor ambtelijke medewerkers, die niets voor het meemaken van een
fijsieproces voelden of het vermoeden hadden bij de inpassing/plaatsing op de door hen
gewenste functie binnen de nieuwe organisatie 'buiten de boot te vallen' voldoende
mobiliteitsmogelijkheden elders. Daar werd ook vol gebmik van gemaakt. Zo startte de
gemeente Lansingeriand mel 60 vacatures en de gemeente Zuidptas met 55 vacatures. Dat dil
leidde tot zeer beperkte kosien wegens ontslaguitkeringen is daaraan inherent. Op dit momenl
zijn door de financiële crisis en de mogelijke verlaging van de Algemene uitkering de
mogelijkheden voor amblelijke medewerkers om bij een andere gemeente een passende
functie te vinden afgenomen en is de kans aanwezig dat bij fusie van de Ki-gemeenten de
ontslaguitkeringen voor met name management, waarvan er na de fusie velen hun huidige
ftinctie zullen kwijtraken, op een hoger bedrag zullen uitkomen dan bij eerdere gemeentelijke
herindelingen het geval was.
Dat door of ondanks mobiliteitsbeperkingen de dmk om gekwalificeerd personeel van builen
de eigen organisaiies aan le nemen, zal toenemen is echler ook een gegeven. Immers, een
bestuurskrachtiger orgamsatie wordt slechts gedeelteUjk bereikt door de kwantiteit (som van
de medewerkers) maar veel meer door de toename van kwaliteit, die niet in alle gevallen - zo
gebiedt de eerlijkheid te zeggen - bij de huidige medewerkers beschikbaar is: de opschaiing
van de gemeente betekent automatisch andere strategische uitgangspunten en andere
kwaliteitsnormen waardoor niet direct van hel aspecl 'mens volgt funclie' mag worden
uitgegaan.
Gezien de brief van 26 april 2010 gaan wij er van uit dal - gezien de ervaring in de onlangs
heringedeelde gemeenle Zuidpias - de Provincie en hel Ministerie ons tegemoet willen komen
in de hoge firictiekosten
g. effeel op woonlasten
Het Herindelingsontwerp slaal uitvoeriger stil bij het effeel op woonlasten als gevolg van hel
samengaan van de KS-gemeenten (blz. 45 Herindelingsontwerp). Het effect wordt door
Gedeputeerde Stalen echter wel heel eenvoudig berekend, te weten harmonisatie door middel
van de berekening van ecn gemiddeld tarief, waardoor de woonlasten voor de inwoners van
één kem stijgen en zich er voor de overige Krimpenerwaardbewoners een (lichte) daling van
de larieven aflekent.
Wij kunnen ons enerzijds nauwelijks voorstellen dat de gemeenteraad van de nieuwe KSgemeente alleen de inwoners van de ene kern met fors hogere woonlasten confronteen (6,9%)
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en deze meeropbrengst Jaat terugvloeien naar de overige inwoners van dezelfde K5-gemeente,
anderzijds omdal deze methodiek niet opgaat in een (fiisie)gemeente die wordt geconfronteerd
met een financieel zorgelijke situalie. Dan geldt voor alle inwoners eerder een toename van de
woonlastendmk dan enkel en alleen een gelijktrekking van tarieven met de positieve en
negatieve consequenlies van dien.
Ter afsluiting
Wij komen tol een afstuiting waar het gaat om de fmanciële positie van een KS-gemeente in
relatie met wat hierover is opgemerkt in Herindelingsontwerp versus het BMC-rapport.
Wij constateren meer zorgen rond de fmanciële situalie van her in le delen gemeenlen. Uit
publicaties in de vakpers blijkt dat de zes fusiegemeenten die per 1 januari 2010 zijn gevormd
(Peel en Maas, Venlo, Horst a/d Maas, Venray, Oldambt en Zuidpias) allen te maken hebben
met een aanzienlijk begrotingstekort. Ook eerdere fusies in West-Friesland laten dit beeld zien
met in allc gevallen als één van de belangrijke oorzaken de relalief lagere Algemene uitkering
uit het Gemeentefonds, o.a. doordat na de fusie slechis één keer hel basisbedrag wordl
ontvangen.
Op grond van dit geactualiseerde en verder uitgewerkte BMC-rapport constateren wij:
1. dat de KS-gemeenten de eerstkomende jaren in werkelijkheid le maken zouden kunnen
krijgen met een in totaliteit tot minimaal € 4 miljoen per jaar oplopend begrotingstekort ten
gevolge van de huidige fmanciële crisis en temglopende accressen van het gemeentefonds
(zie punt a.), alsmede aanzienlijke extra stortingen in de onderhoudsvoorzieningen wegen,
rioleringen enz. (zie punt b.).
Nadrukkelijk stellen wij hierbij dat de Krimpenerwaard zich met name bij punt a niet in een
uitzonderingspositie bevindt. Alle gemeenten hebben te maken met deze problemaliek.
2. dal dc nieuwe K5-gemeente wordt geconfi"onieerd met voorshands niet door Rijk of
Provincie compensabele kosten die rechtstreeks verband houden met effectuering van de
herindelingsvariant KS-gemeente (zie de punien c. tot en met g.) ter grootte van ca € 6
miljoen bij aanvang fiisie.
Laatstgenoemde bedragen, die dus alleen belrekking hebben op de punien c. tot en met g., zijn
als volgt opgebouwd:
Onderdelen:

Kosten I'jaar
na fusie
(x€ 1.000)
- = kostenstijging/afname inkomsten
-f- = kostenbesparing
Fusie eerelateerde kosten
- Salarissen
- Loonsom bestuur -i- griffie
- Nieuwe huisvesting
- Algemene uitkering
(vervallen vaste bijdrage)
- Voorfmanciering fi'ictiekosten
- Wachtgelden, ontslagvergoedingen.

-2.500
712
- 300
-1.460

Slmclureel oplopend lot ca - 2.000

. 800

structureel (in 4 jaar) aflopend tot O

-LSOO

stmctureel aflopend tot O

to/aal fusie gerelateerde meerkosten -5.848
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Voor alle duidelijkheid: hel gaal hier om structurele kosten.
^
Op het onderdeel incidentele kosten zijn wij onder het kopje ftidiekosten al uitgebreid O
ingegaan.
^
iM

TeUen wij bij de laatstgenoemde fijsiegerelateerde kosten ook nog eens de € 4 a € S miljoen,
nodig om de verwachle begrotingstekorten weg te werken en de onderhoudsvoorzieningen op
een financieel verantwoord peil te brengen, dan kunnen wij niet anders dan persisteren in de
conclusie dat de financiële positie van een K5-gemeenie nadmkkelijk aandacht vraagl en dat
in het BMC-rapport zeker niet - zoals Gedeputeerde Staten stellen op blz 46 - wordt
uitgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken.
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Inleiding
De gemeenteraad van Nederiek heeft in zijn vergadering van 28 augustus 2009 besloten, dat er
een onderzoek moet komen onder de Inwoners van Nederlek naar de vraag hoe men aankijkt
tegen de mogelijke fusie van Nederlek met andere gemeenten in de Krimpenerwaard.
In maan 2010 is het Instituut voor Publiek en Potitiek (IPP) gevraagd dit draagvlakonderzoek
onder de Inwoners van Nederlek uit te voeren.
In dit rapport kunt u lezen hoe het draagvlakonderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

De enquête
Het IPP heeft ln overleg met de gemeente Nederiek gekozen voor de opzet van een enquête
met stellingen waar vier herindelingvarianten aan de inwoners v/orden voorgelegd. Deze vier
varianten zijn:
'

Nederiek blijft zelfstandig (Kl)

-

Nederlek fuseert met Krimpen aan den IJssel (K2)

-

Nederiek fuseert met Bergambacht, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven (KS)

-

Nederlek fuseert met Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk, Vlist en
Schoonhoven (K6)

Er is gekozen om te werken met stellingen (In plaats van met een vragenlijst) om Inwoners
tegelijkertijd te informeren en te confronteren met de dilemma's die spelen bij elke variant
van herindeling. Per herindelingsvariant zijn in totaal zes stellingen geformuleerd. Per variant
moest de Invuller één stelling kiezen, nl. de stelling die de mening van de Invuller het beste
weergeeft. Daamaast werd de Invullers gevraagd om hun eerste en tweede voorkeur voor een
herindelingsvariant aan te geven.
Oe verspreiding van de e n q u ê t e
We hebben gekozen voor een open procedure zodat zoveel mogelijk mensen hun mening
konden geven. De gemeente heeft op 2 april 2010 bij ieder huishouden een exemplaar van de
enquête laten bezorgen. In totaal zijn 5.82S enquêtes verspreid. De enquête was vanaf dat
moment ook digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Nederiek. Men had drie
weken de tijd om de enquête in te vullen.
Respons en representativiteit
Van de schriftelijke enquêtes zijn 1.896 exemplaren ingevuld teruggestuurd. In 32,5 % van de
huishoudens is de bestuurlijke toekomst besproken. Via internet zijn 269 volledige digitale
enquêtes ingevuld.

Papieren enquête
Digitale enquête
Totaal

1.896
269
2.165 volledige enquêtes

In relatie tot de gehele bevolking (zonder leeftijdsgrens, want ook Jongeren beneden 18 jaar
konden de enquête Invullen) is de respons 15,3%. Deze respons is zeer hoog, bovengemiddeld
voor een enquête onder inwoners van een gemeente. Door dit responspercentage kunnen we
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concluderen dat het resultaat van de enquête een goed beeld geeft van de mening van de
inwoners van Nederlek.
Alle inwoners van Nederlek konden de enquête Invullen. We hebben onderzocht of de mensen
die de enquête hebben ingevuld een afspiegeling vormen van de bevolking van NedeHek.
Hierbij hebben we gekeken naar de leeftijdsopbouw en de verdeling man/vrouw.
leeftiid: Als we kijken naar de leeftijdsopbouw, zien we dat de mensen ouder dan 50 jaar zijn
oververtegenwoordigd, zoals in de volgende tabel te zien is.
Ingevuld

Leeftijdsopbouw In
Nederlek

<1B

0,3%

22,3%

19 t/m 29

4,7%

11,4%

30 t/m 39

11.6%

11,1%

40 t/m 49

16,9%

16.4%

50 t/m 59

20,9%

14.2%

60 en ouder

42.9%

24,6%

Man/vrouw: Als we kijken naar de sekseverdeling zien we dat relatief meer mannen de
enquête hebben Ingevuld, waardoor de mening van mannen Is oververtegenwoordigd. De
verdeling isals volgt:

Man
Vrouw
Leeg

Ingevuld
63%
36,4%
0,6%
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De resultaten
Blj elke herindelingsvariant hoorden zes stellingen. Drie stellingen met argumenten voor en
drie stellingen met argumenten tegen. Men moest één stelling kiezen. Hieronder kunt u de
stellingen en de percentages zien per vanant. In rood Is de stelling gemarkeerd die het meest is
gekozen.
In circa 25% van de op papier ingevulde enquêtes zijn de vier volgende vragen nlet ingevuld.
Waarschijnlijk omdat de respondenten de steltingen als achtergrondinformatie hebben
beschouwd en over het hoofd hebben gezien dat ze ult de stellingen een keuze moesten
maken.
Nederlek blllft zelfstandig
In deze variant blijft de huidige gemeente Nederiek bestaan. Dus: een gemeente met twee
kernen [Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek). Belde kernen zijn ongeveer even groot en tellen
gezamenlijk circa 14.100 Inwoners. Het totale grondgebied van de gemeente is ongeveer 31
km'. De gemeente werkt Intensief samen met Gouda en tien omliggende gemeenten.
Daarnaast blijft Nederiek samenwerken met de gemeenten ln de Krimpenerwaard.
Voorstanders vinden / zeggen:
1.

De gemeente Nederlek is financieel gezond en om dat zo te houden
. moet de gemeente zelfstandig blijven.
2. Fusies van gemeenten kosten veel geld.

30,8%

3.

19,5%

4. ' Nederlek is te klein om het groeiende aantal gemeentelijke taken
zelfstandig uit te voeren.
5. Een fusie met een andere gemeente betekent nlet dat Nederlek minder
invloed krijgt op het beleid, want er is al veet samenwerking met
buurgemeenten.
6. Een zelfstandige gemeente is niet sterk genoeg om de taken uit te
voeren waarvoor de Krimpenerwaard staat.
7. Niet ingevuld

7,5%

Een fusie leidt tot een grotere afstand tussen de Inwoners en de
bestuurders.
Tegenstanders vinden / zeggen:

5,1%

7,6%

8,6%
20,9%

K2: Nederlek fuseert met Krimpen aan den IJssel
In deze variant fuseert Nederiek met de gemeente Krimpen aan den Ussel. Zo ontstaat een
nieuwe gemeente met circa 42.900 inwoners. Deze zijn verdeeld over drie kemen (Lekkerkerk,
Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel). Het totale grondgebied ls ongeveer 40 km'.
De gemeente gaat (vermoedelijk) deelnemen aan de Stadsregio Rotterdam, een
samenwerkingsverband van Rotterdam en vijftien omliggende gemeenten.
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Voorstanders vinden / zeggen:
1. Fusie met Krimpen aan den IJssel Is goed want Inwoners van Nederiek
maken veet gebruik van allerlei voorzieningen (winkels, onderwijs,
ziekenhuizen, recreatie, werk) in Krimpen aan den IJssel en de regio
Rotterdam.
2. Nederlek en Krimpen aan den IJssel passen goed bij elkaar; beide zijn
financieel gezond en vinden het behoud van de groene en open polder
belangrijk.
3. Door bestuuriijke deelname aan de Stadsregio Rotterdam krijgen de
Inwoners van NedeHek invloed op de plannen van de Stadsregio
(waaronder de polder Krimpen).
Tegenstanders vinden / zeggen:
4. Krimpen aan den IJssel is verstedelijkt en Nederlek heeft een
plattelandskarakter. De gemeenten passen daarom nlet bij elkaar.
5. Een gemeente met Nederlek en Krimpen aan den IJssel is te klein om
invloed te hebben in de Stadsregio Rotterdam.
6. De polder Krimpen wordt mogelijk bebouwd om in de behoefte van
Krimpen aan den IJssel te vooaien.
7. Niet ingevuld

14,7%

7%

1,1%

26,1%
5,3%
22,4%
23,4%

K5: Nederiek fuseert met Bergambacht. Ouderkerk. Vllst en Schoonhoven
In deze variant gaat NedeHek samen met Bergambacht, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven.
Daarmee ontstaat een gemeente met circa 53.700 Inwoners. Deze zijn verdeeld over twaalf
kernen [Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak,
Lageweg, Ouderkerk aan den Ussel, Haastrecht, Stolwijk, Vlist en Schoonhoven). Het totale
grondgebied is ongeveer 161 km^ De nieuwe gemeente zal samenwerken met Gouda en tien
omliggende gemeenten.
Voorstanders vinden / zeggen:
1.

Inwoners voelen een sterke verbondenheid met de Krimpenerwaard
vanwege de landschappelijke kwaliteiten.
2. Een aantal taken wordt nu al samen met deze gemeenten uitgevoerd.
Een fusie is een logisch vervolg hierop.
3. Deze gemeenten vertonen meerdere overeenkomsten: het
landschappelijke karakter, de omvang (Inwoneraantal) en de identiteit
van de kernen.
Tegenstanders vinden / zeggen:
4.

5.
6.

7.

In de nieuwe gemeente zijn teveel dorpskernen die met elkaar moeten
concurreren om het behoud van voorzieningen (bijvoorbeeld zwembad,
sporthal).
Een aantal van deze gemeenten heeft financiële problemen. De
inwoners van de nieuwe gemeente draalen hiervoor op.
Deze variant is geen verbetering voor de inwoners van NedeHek,
omdat zij veel meer georiënteerd zijn op Krimpen aan den Ussel en de
Rotterdamse regio.
Niet ingevuld
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10%
9,1%
12,1%

12,3%

16,4%
17,3%

22,8%
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K6: Nederiek fuseert met Bergambacht. Krimpen aan den Ussel. Ouderkerk. Vtist en
Schoonhoven
In deze variant gaat NedeHek samen met Bergambacht, Krimpen aan den Ussel, Ouderkerk,
Vllst én Schoonhoven. Zo ontstaat een gemeente met circa 82,500 Inwoners. Deze zijn
verdeeld over dertien kernen (Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ammerstol, Bergambacht,
Berkenwoude, Gouderak, Krimpen aan den IJssel, Lageweg, Ouderkerk aan den Ussel,
Haastrecht, Stolwijk, Vlist en Schoonhoven). Het totale grondgebied ts ongeveer 170 km'. Het
is nog.onduidelijk met welke gemeenten deze nieuwe gemeente dan zou samenwerken:
misschien met gemeenten rond Gouda, misschien met gemeenten rond Rotterdam.

Voorstanders vinden / zeggen:
1.
2.

Eén grote gemeente In de Krimpenerwaard kan zorgen voor een goed
woon-, weric- en leefklimaat voor de inwoners van het hele gebied.
Eén grote gemeente in deze vorm hoeft in de toekomst nlet meer te
fuseren.

3.

De gemeente is een geografische eenheid en kan de noodzakelijke
verbinding vormen tussen 'stad' en 'platteland'.
Tegenstanders vinden / zeggen:
4.

5.

6.
7.

De gemeente zal geen eenheid worden want het oosten van de
Krimpenerwaard oriënteert zich op Gouda, het westen op Krimpen aan
den Ussel en Rotterdam.
De lokale problematiek loopt in deze grote gemeente sterk uiteen: het
oosten heeft plattelandskenmerken en het westen heeft meer stedelijke
eigenschappen.
Inwoners zullen zich niet kunnen identificeren met de nieuwe gemeente.
Niet ingevuld

7,3%
2,1%
3,1%

27,3%

19%

13,3%
27,9%

Voorkeurvarianten
Na de vragen met stellingen hebben we aan de inwoners gevraagd in de enquête om
hun eerste en tweede voorkeur te geven voor een variant van herindeling.
Welke variant heeft uw l"*' voorkeur?
Zelfstandig
K2
K5

57,4%
15,5%

K6
Niet ingevuld

6%
2,6%

18,5%

Uitleg
Een duidelijke meerderheid van de invullers heeft als eerste voorkeur gekozen voor
zelfstandigheid.
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Welke variant heeft uw 2 * voorkeur?
Zelfstandig
K2
KS
K6

20,7%
19%
35,4%
15,1%
-

Niet ingevuld

Opvallend is hier het verschil tussen papier en digitaal:
Papier 14%
Digitaal 23%

10,5%

Uitleg
We hebben geconstateerd dat het voor een groep mensen kennelijk moeilijk was om te kiezen
voor een tweede voorkeur van herindeling. Bij de papier versie van de enquête heeft ruim 10%
van de respondenten deze vraag niet ingevuld. BIJ de digitale versie was het niet mogelijk om
deze vraag over te slaan.
Van het totaal aantal respondenten heeft een meerderheid als tweede optie gekozen voor een
fusie met de KS gemeenten. De varianten 'Zelfstandig' en K2 hebben ook een belangrijk aantal
stemmen gekregen, maar die zijn duidelijk minder gekozen.
We kunnen de percentages van de eerste en tweede voorkeur optelten. Dan kunnen we Hos
van de volgorde in voorkeur- zien hoe vaak mensen een variant gekozen hebben. Dit levert de
volgende Informatie op:
78,1 % van de respondenten heeft als l " ' of 2^' voorkeur voor zelfstandig gekozen
34,5% van de respondenten heeft als 1

of 2 voorkeur gekozen voor K2

53,9% van de respondenten heeft als 1* of 2 voorkeur gekozen voor K5
21,1% van de respondenten heeft als 1 " of 2

voorkeur gekozen voor KS

Deze cijfers geven aan, dat zelfstandigheid van Nedertek de voorkeur geniet van een duidelijke
meerderheid van de respondenten. Als tweede komt K5, ook met een duidelijke voorsprong in
vergelijking met de keuze voor K2. Als laatste optie wordt gekozen voor de variant K6.

Voorkeur voor een herindeUngsvariant en de stellingen
We hebben gekeken naar de stellingen die het meest gekozen worden door de voorstanders
van een bepaalde herindelingsvariant. Omdat de grote meerderheid van de respondenten
gekozen heeft voor zelfstandigheid, hebben we als eerste gekeken hoe deze mensen denken
over de stellingen. Op deze manier willen we beter begrijpen welke argumenten ze hebben
om voor zelfstandigheid te kiezen.
Van de mensen die als eerste voorkeur hebben aangegeven dat Nederiek zelfstandig blijft,
heeft een grote meerderheid gekozen voor de stellingen 1 en 3 van de eerste vraag van de
enquête. Deze stellingen en de percentages kunt u in de onderstaande tabel teruglezen :
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Stellingen over zelfstandigheid

Zelfstandig als
eerste voorkeur

1 . De gemeente Nederlek is financieel gezond en om dat zo te houden
moet de gemeente zelfstandig blijven.
3. Een fusie leidt tot een grotere afstand tussen de Inwoners en de
bestuurders.

56,8%
31,2%

Van de mensen die als eerste voorkeur hebben aangegeven dat Nederiek zelfstandig blijft,
hebben de volgende percentages gekozen voor de stellingen 4 en 6 van optie K2:
Stellingen over K2
4. Krimpen aan den IJssel is verstedelijkt en NedeHek heeft een
plattelandskarakter. De gemeenten passen daarom nlet bij elkaar.
6. De polder Krimpen wordt mogelijk bebouwd om In de behoefte van
Krimpen aan den Ussel te voorzien.

Zelfstandig ais
eerste voorkeur
40,6%
34,6%

Van de mensen die als eerste voorkeur hebben aangegeven dat Nederlek zelfstandig blijft,
hebben de volgende percentages gekozen voor de stellingen 4 en 5 van optie K5:
Stellingen over K5
4. In de nieuwe gemeente zijn teveel dorpskernen die met elkaar
moeten concurreren om het behoud van voorzieningen (bijvoorbeeld
zwembad, sporthal)
5. Een aantal van deze gemeenten heeft financiële problemen. De
inwoners van de nieuwe gemeente draaien hiervoor op.

Zelfstandig als
eerste voorkeur
21,5%

30,6%

Het is ook interessant om bij de invullers die als tweede voorkeur gekozen hebben voor de
variant K5, te kijken hoe zij denken over de stellingen rond zelfstandigheid.
We constateren dat deze mensen dezelfde stellingen hebben gekozen als de respondenten die
als eerste voorkeur gekozen hebben voor zelfstandigheid.
Stellingen over zelfstandigheid

K5 als 2*" voorkeur

l.De gemeente Nederiek Is financieel gezond en om dat zo tehouden
moet de gemeente zelfstandig blijven.
3. Een fusie leidt tot een grotere afstand tussen de inwoners en de
bestuurders.

44,9%
33,7%

Om de argumenten die leven onder de mensen die gekozen hebben voor K5 beter te kennen,
kunt u hieronder in de volgende tabellen lezen hoe deze mensen gestemd hebben over de
optie zelfstandigheid. Ze hebben gekozen voor de stellingen 5 en 6:
Stellingen over zelfstandigheid
5. Een fusie met een andere gemeente betekent niet dat Nederlek
minder Invloed krijgt op het beleid, want er is al veel samenwerking
met buurgemeenten.
6. Een zelfstandige gemeente is niel sterk genoeg om de taken uit te
voeren waarvoor de Krimpenerwaard staat.
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voorkeur
20,7%

31,1%
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Waarom hebben voorstanders van K5 voor deze variant gekozen? Welke stellingen hebben ze
gekozen over de herindelingsvariant K5? De mensen die gekozen hebben voor KS kiezen vooral
voor de stellingen 1 en 3:
Stellingen over KS
1.Inwoners voelen een sterke verbondenheid met de
Krimpenerwaard vanwege de landschappelijke kwaliteiten.
3. Deze gemeenten vertonen meerdere overeenkomsten: het
landschappelijke karakter, de omvang (inwoneraantal) en de Identiteit van de kernen.

K5 als eerste
voorkeur
29,4%
32%

En tenslotte een nadere analyse van de invullers die gekozen hebben voor de variant K2.
Welke stellingen hebben hun voorkeur?
Voorstanders van K2 kiezen duidelijk voor stelling 1 en in veel mindere mate voor stelling 2:
Stellingen over K2
1.Fusie met Krimpen aan den Ussel is goed want inwoners van
Nederlek maken veel gebruik van alleriei voorzieningen (winkels,
ondervrfjs, ziekenhuizen, recreatie, werk) In Krimpen aan den Ussel en
de regio Rotterdam.
2.Nederlek en Krimpen aan den Ussel passen goed bij elkaar: beide
zijn financieel gezond en vinden het behoud van de groene en open
polder belangrijk.

K2 als eerste
voorkeur
68,5%

21%

De bewonersavonden
Er zijn twee bewonersavonden georganiseerd. Inwoners werden uitgenodigd om te komen
discussiëren en hun mening verder toe te lichten over de mogelijke herindeling van de
gemeente NedeHek, Deze bijeenkomsten hebben plaats gehad op 18 en 20 mel 2010 In
Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Het doel van de bijeenkomsten was driedelig: inwoners
informatie geven over de procedure, de resultaten van de enquête presenteren en alie
aanwezige bewoners de mogelijkheid bieden om hun mening en argumenten toe te lichten. Bij
beide bijeenkomsten waren raadsleden aanwezig.
Uit de bewo ners avon den kunnen we concluderen dat er een groot verschil was tussen belde
bijeenkomsten wat betreft de inhoud van de vragen en de gevoerde discussie.
Op de eerste bijeenkomst in Lekkerkerk was een duidelijk geluld te horen tegen elke vorm van
fusie. Iedereen was voor zelfstandigheid. In Krimpen aan de Lek was de mening van de
aanwezige inwoners verdeeld. Een aantal mensen was voor zelfstandigheid, een deel was voor
K2 en een deel was voor K5.
Hoe kan dit verschil verklaard worden? Met de Informatie waarover we beschikken, is deze
vraag op dit moment niet te beantwoorden. Het kan toeval zijn, maar het kan ook betekenen
dat er een verschil van mening ls tussen de inwoners van de kernen Lekkerkerk en Krimpen
aan de Lek.
Uit de vragen van het publiek zowel in Lekkerkerk als in Krimpen aan de Lek kunnen we
concluderen, dat voor veel inwoners niet duidelijk Is welke consequenties de verschillende
fusievarianten zullen hebben voor hun dagelijks leven. Men praat ln de bijeenkomsten daarom
veetal vanuit zijn gevoel.
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We adviseren de gemeente om In de toekomst meer informatie te geven aan de Inwoners over
de gevolgen van een mogelijke fusie. Er bleek zowet behoefte aan informatie over de financiële
consequenties van herindeling als voor het (voort)bestaan en de beschikbaarheid van
voorzieningen als ziekenhuizen, huisartsenpost, hulpdiensten enz.
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De argumenten uit de discussie geven extra informatie over de redenen die inwoners hebben
om voor of tegen een bepaalde fusievariant te kiezen. De bewoners met hun vragen en
opmerkingen hebben inzicht gegeven In de argumenten die onder de burgers leven.

fXI
IO

In de enquête was een open vraag zodat burgers opmerkingen konden schrijven. Deze
opmerkingen zijn heel verschillend, maar In veel gevallen wordt gewoon herhaald wat in de
enquête is gevraagd. Daarom leveren deze opmerkingen van de respondenten geen of slechts
weinig nieuwe inzichten op.

Conclusies
1.

De resultaten van het draagvlakonderzoek laten duidelijk zien dat de meerderheid van
de Inwoners van Nederlek voor zelfstandigheid is.

2.

De tweede voorkeur is ook een duidelijk resultaat. Men kiest dan de variant K5 boven
de varianten K2 en K6.

3.

Op dc bewonersavonden is een duidelijke behoefte gebleken aan meer Informatie
over de consequenties van de verschillende herindelingsvarianten, zowel financieel al
wat het (voort)bestaan en de beschikbaarheid betreft van voorzieningen als
ziekenhuizen, huisartsenpost, hulpdiensten enz.).
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De raad van de gemeente Krimpen aan den Ussel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 Juni 2010;

bestuit:
in te stemmen met het indienen van een ziensv\rijze betreffende het HerindelingsontwerpKrimpenerwaard bij het coltege van Gedeputeerde Slaten van Zuid-Hoiland conform bijgevoegde concept brief, met inachtneming van de aangenomen amendementen tijdens de
raadsvergadering van 1 juli 2010.

Atdus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openl:|are vefga^lepog-T^n 1 juli 2010.
[Jel/oorzifter,
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AANTEKENEN
Aan : het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Datum;
Ons kenmerk;
Sector/Aldeling:
Contactpersoon:
Doorkiesnummer:
Uw briel van:
Uw kenmeric
Onderwerp:

5 juli 2010
2010006151
Bestuurs- en Managementondersteuning
mr A.F. Braams
0180-540655
Zienswijze Herindelingsontwerp Krimpenerwaard

l/i

Datum verzending:

Geacht college,
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Krimpen aan den
IJssel ontvingen medio april 2010 het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard van de provincie
Zuid-Holland. In dit ontwerp licht de provincie de t^euze toe voor een herindeling van de
Krimpenerwaard volgens de K5/K1 variant. Dit betekent een nieuw te vormen K5 gemeente,
bestaande uit de huidige gemeenten Bergambacht, NedeHek, Ouderkerk, Schoonhoven en
Vllst en een zelfstandig Krimpen aan den Ussel. In deze brief geven wij een reactie op het
voorliggende Herindelingsontwerp Krimpenerwaard.

Herindelingsontwerp K5/K1
In het voorliggende Herindelingsontwerp kiest uw college voor een versterking van de
bestuurskracht in het oostelijk deel van de Krimpenerwaard door een herindeling van de
huidige gemeenten Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist lot een
nieuwe gemeente Krimpenerwaard (K5). Hierdoor ontstaat een nieuwe bestuurskrachtige,
toekomstgerichte gemeente, die voldoende in staat zal zijn om de lokale, bovenlokale en
regionale opgaven en vraagstukken voor de langere termijn op te pal<l<en. De Iteuze voor een
nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal volgens uw college leiden tot een regionaal consistent
eindbeeld, waarbij één gekozen bestuur zorg draagt voor de afwegingen ten aanzien voor het
oostelijl^ gebied binnen de Krimpenerwaard. De nieuwe gemeente Krimpenerwaard kan
daarbij van toegevoegde waarde zijn voor een verbetering van de samenwerking met
bestaande gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio en Politieregio Hollands
Midden, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en het
Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Midden Holland.

-2Aan de westkant van de Krimpenerwaard kiest uw college voor een zelfstandig Krimpen aan
den IJssel. De zelfstandigheid van Krimpen aan den IJsset beoordeelt u als haalbaar en
houdbaar. De gemeente is voldoende bestuurskrachtig om de verbeterpunten uit de recent
uitgevoerde bestuurskrachtmeting zelfstandig op te pakken. U verwacht wel van Krimpen aan
den IJssel dat er kritisch zal worden nagedacht over de eigen bestuurlijke toekomst binnen de
Stadsregio Rotterdam en dat periodiek de bestuurskracht zal worden onderzocht. Daarnaast
bent u van oordeel dat Krimpen aan den Ussel nu en in de toekomst niet nodig is voor het
realiseren van de specifieke opgaven in het oostelijk deel van de Krimpenerwaard.

Reactie gemeenteraad
Wij hebben ons voor het vaststellen van een zienswijze op het voorliggende Herindelingsontwerp Inhoudelijk gebaseerd op de uitkomsten van een recent uitgevoerde bestuurskrachtmeting en op de uitkomsten van twee op ons verzoek uitgevoerde onderzoeken, te weten
"Tussen zellingen en hoofdvaanvegen"
(Dr. Linze Schaap, Universiteit van Tilburg) en "Samen of zelfstandig" (Dr. Linze Schaap,
Universiteit van Tilburg en Dr. Leon van den Dool, PricewaterhouseCoopers).
In de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting en beide rapporten kan onomstotelijk een
"rode draad" worden onderkend. De gemeente Krimpen aan den IJssel is in ieder geval
bestuurskrachtig genoeg om zowel op korte als op langere termijn zelfstandig de opgedragen
taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast is op grond van de twee eerdergenoemde onderzoeksrapporten komen vast te staan dat een fusie met de gemeente Nederiek (K2 variant)
eveneens haalbaar en houdbaar zal zijn.
In de vergaderingen van 11 februari 2010 en 29 april 2010 hebben wij uitvoerig gesproken
over zowel de uitkomsten van alle onderzoeken als over het vooriiggende Herindelingsontwerp. Op basis van een door ons op 29 april 2010 aangenomen motie is op 10 juni 2010 een
gespreksavond voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen georganiseerd.
Tijdens deze avond zijn vertegenwoordigers van onze gemeenteraad in gesprek gegaan over
het vooriiggend Herindelingsontwerp. Na deze gespreksavond kon géén eenduidige
conclusie worden getrokken. De bezoekers van de avond konden zich zowel vinden in een
zelfstandig Krimpen aan den IJssel als in een fusie met Nederiek. De uitkomst van de
gespreksavond is voor de aanwezige raadsleden dan ook geen aanleiding geweest om hun
visie op het Herindelingsontwerp te heroverwegen.
Op dit moment kan worden vastgesteld dat in de gemeenteraad thans twee standpunten
bestaan. Een meerderheid van de gemeenteraad conformeert zich aan het Herindelingsontwerp, met een zelfstandig Krimpen aan den IJssel (K5/K1 variant) en een minderheid
conformeert zich niet (geheel) aan het Herindelingsontwerp en is een voorstander van een
fusie met de gemeente Nederiek (K4/K2 variant).
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Overigens hebben wij inmiddels kennis genomen van het feit dat in het collegeprogramma
2010 - 2014 een onderzoek wordt aangekondigd naar de mogelijkheden tot ambtéFijke
samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel en een nieuwe bestuurskractil^eting is voorzien in 2013. Dit altes geheel conform hetgeen door uw college in hel Herji^jdelingsontwerp is geadviseerd.
Standpunt meerderheid gemeenteraad
De fracties van SGP, Christenunie, VVD, PvdA en GroenLinks (14 leden) delen de conclusie
van het college van Gedeputeerde Staten dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente
Krimpen aan den IJssel zowel haalbaar en houdbaar is en conformeren zich aan het
Herindelingsontwerp Krimpenerwaard. Hierbij wordt verder aangetekend dat;
•

•

de gemeente Krimpen aan den IJssel openstaat voor verslerking van de samenwerking zowel met de gemeenten binnen de Stadsregio Rotterdam als met de nieuw te
vormen gemeente in de Krimpenerwaard, maar niet wenst deel te nemen aan een
traject gericht op een fusie met de gemeente Capelle aan den IJssel;
een fusie met de gemeente Nederlek (K4/K2 variant) opnieuw in beeld kan komen
wanneer daarvoor in de volgende fases van de Arhi-procedure alsnog een breed
draagvlak ontstaat binnen de Krimpenerwaard en de provincie.

Standpunt minderheid gemeenteraad
De fracties van D66, CDA, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen (7 leden) conformeren
zich niet (geheel) aan het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard. Hoewel de conclusie wordt
gedeeld dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Krimpen aan den IJssel zowel
haalbaar en houdbaar is op de korie termijn, bestaat een voorkeur voor een fusie met de
gemeente Nederiek {K4/K2 variant). Hierbij wordt verder aangetekend dat:
• de gemeente Krimpen aan den Usse! openstaat voor versterking van de samenwerking zowel met de gemeenten binnen de Stadsregio Rotterdam als met de nieuw te
vormen gemeente in de Krimpenerwaard, maar niet wenst deel te nemen aan een
traject gericht op een fusie met de gemeente Capelle aan den IJssel.
De belangrijkste argumenten voor de K4/K2 variant zijn:
•

Nederiek en Krimpen hebben gemeenschappelijke kenmerken op het terrein van
maatschappelijke oriëntatie, bestuuriijke- en ambtelijke cultuur en ruimtelijke opgaven;
• Nederiek en Krimpen zullen als fusiegemeente een duurzaam sterkere positie inne• men aan de oostzijde van de Stadsregio Rotterdam;
• uitgaande van deelname van de nieuwe fusiegemeente aan de Stads- en VeiligheidsRegio Rotlerdam is het van groot belang dal toekomstige grote maatschappelijke opgaven op het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer en veiligheid (zeker ook
op het water) door één sterke bestuurskrachtige gemeente kunnen worden opgepakt.

-4Conclusie
Gelet op de bovengenoemde standpunten en de daarbij behorende stemverhoudingen kan
worden geconcludeerd dat wij ons conformeren aan het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard, waarin wordt aangegeven dat een zelfstandig voortbestaan van Krimpen aan den
IJssel haalbaar en houdbaar is. Wij lekenen hierbij aan dat:
•

•

de gemeente Krimpen aan den IJssel openstaat voor versterking van de samenwerking zowel met de gemeenten binnen de Stadsregio Rotterdam als met de nieuw te
vormen gemeente in de Krimpenerwaard, maar nlet wenst deel te nemen aan een
traject gericht op een fusie met de gemeenle Capelle aan den IJssel;
een fusie met de gemeente Nederiek (K4/K2 varianl) opnieuw in beeld kan komen
wanneer daarvoor in de volgende fases van de Arhi-procedure alsnog een breed
draagvlak ontslaat binnen de Krimpenerwaard en de provincie.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel,
De griffier,
De voorzitler,
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Behandeld door: M. Metz

Datum ontvangst
Betreft: reactie gemeentebestuur Ouderkerk
Herindelingsontwerp Krimpenerwaard
Ouderkerk aan den Ussel, 6 j u l i 2009

VERZONDEN O 6 JUL 2D10
Geacht college.
Bijgaand treft u de reactie aan van het gemeentebestuur van Ouderkerk op uw herindelingsontwerp
Krimpenerwaard zoals besproken In de openbare raadsvergadering van I Jull 2010. Wij hechten er aan op te
merken dat de zienswijze Incl. bijlagen unaniem Is goedgekeurd.

Hoogachtend.
De gemeenteraad van Ouderkerk,

de voorzitter,

mr. M. Metz.

mr. drs.J. de Prieëlle.
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eenieente

Ouderkerk
Provincie Zuld-Holtand
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90602
2509 LP DenHaag

Betreft: reactie gemeentebestuur Ouderkerk op herindelingsontwerp Krimpenerwaard

Geacht college,
Op 6 april j l . hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorstel ter Inzage gelegd dat is gericht
op de vorming van éën gemeente voor de Krimpenerwaard. onder gelijktijdige opheffing van de vijf
bestaande gemeenten Bergamtiacht, NedeHek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vllst. Op 1S september 2009
hebt>en Gedeputeerde Staten met inachtname van de bepalingen in de wet ARHI de procedure gestart voor
de vorming van de zogenaamde K-5 gemeente. Daaraan voorafgaand heeft de commisste Leemhuis in haar
rapport: 'Een blauwe parel In zilver gezet, op weg naar één gemeente In de Krimpenerwaard'de discussie
over de bestuurlijke loekomst van dit gebied een nieuwe impuls gegeven.
Op 30 okiober 2009 en 1S Januari 2010 heeft hei college van Ouderkerk len overstaan van een
afvaardiging van Gedeputeerde Sialen gediscussieerd over de bestuurlijke toekomst van de
Krimpenerwaard en bijzonderheid die van Ouderkerk. Ook de gemeenteraad is op 24 augustus 2009 ln de
gelegenheid gesteld van zijn gevoelen over dit onderwerp te doen biyken. Kortheidshalve wordt verwezen
naar de verstagen van deze bijeenkomsten.
Tijdens het 'open ARHl-overieg' heeft hel college, onder verwijzing naar de door de gemeenteraad in
vorige samenstelling aanvaarde moile over de bestuuriijke toekomst van Ouderkerk, gepleit voor de
vorming van één K-5 gemeente waarbij ook melding Is gemaakt van hel minderheidsstandpunt in de raad.
Was er tijdens het open ARHl-overieg geen sprake van een eenduidig standpunt van de vijf
gemeentebesturen, ihans Is dat ook nog nlet het geval. V/ij hebben de Indruk dat vooral de gemeenten
Nederlek en Bergambacht naar behoud van zelfstandigheid streven.
In het oorspronkelijke voorstel kozen gedeputeerde Staten voor de vorming van een K-6 gemeenle, dus
inclusief Krimpen aan den Ussel. Het massale verzet van die gemeente legen haar ophefTing en
samenvoeging met de andere vijf gemeenten heeft ertoe geleld dat Gedeputeerde Staten heblKn besloten
dai voornemen los te laten en nu uitsluitend le streven naar de vorming van één K-5 gemeente.
CS concluderen dat een K-5 gemeente het meesle draagvlak onder de gemeentetKsturen heeft.
Op 27 april en 11 mel 2010 hebt>en GS bewonersavonden georganiseerd waarop de bevolking van de
belrokken gemeenten werd voorgelicht over hei voomemen van CS en tevens In de gelegenheid werd
gesteld vragen te stellen en desgewenst ook al haar zienswijze te geven. Ook de gemeenteraden worden In
de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het voorstel van CS te geven. Gelet op de verscheidenheid aan
standpunten van de verschillende fraaies is er door de raad voor gekozen deze als bijlagen bIJ deze
algemene zienswijze te voegen (bijlagen 2.3 en A). Het verstag van de raadsvergadering van 1 jull j l . treft u
aan onder byiage S. De reactie van de ondernemingsraad Is te vinden onder bytage 6.
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Op verzoek van de gemeenteraad zijn er drie bewonersavonden gehouden: In elke kern één. Hoewel de
bewoners huis-aan-huis- zUn opgeroepen is de opkomst bescheiden geweest. In Gouderak hebben 17, in
Lageweg 4 en In Ouderkerk aan den Ussel 5 inwoners de avonden bezocht. In elke kern waren tevens
verscheidene leden van de gemeenteraad aanwezig.
De aanwezigen hebben de volgende vragen gesteld, zorgen, hartenkreten en wensen geuit:
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Zorgen voorafgaand aan de herindeling:
•
Caal iedere kern op basis van geNjkwaardigheld de herindeling In? Een kleine kem mag nlel als
'Klein Dtjimpje' worden meegenomen door de grotere gemeente.
Vooruitlopend aan de fusie dient de gemeente le werken aan kernraden, ledere kem krygt een eigen
kernraad die rekening houdt met de eigen historie en problemen van de kem. Een kernraad zal
funaioneren als een adviesraad.
Eerder gemaakte afspraken kunnen door de nieuwe gemeenteraad opnieuw worden gewogen of van

tafel geveegd.
Het is mogelyk voorafgaand aan de fusie per gemeente een gezameniyke wenseniyst op te stellen
en deze zoveel mogeUjk in de nieuwe gemeenie te realiseren.
Voer de herindeling direct goed ult zodat niet na een korte tyd een derde herindeling volgl. Denk
hierby aan de sftuatie van Krimpen aan den Ussel.
Kunnen voorafgaand aan een fusie afspraken worden gemaakt cq. voorwaarden worden gesteld?
Oe gemeenten die gaan fuseren, kunnen hun eigen beletd uitvoeren tot de fusiedatum maar de
uitgaven dienen eveneens in het belang te zyn van de nieuwe fusiegemeente.
Zorgen na de herindeling:
•
Is het mogelijk een nieuwe groeikern In de Krimpenerwaard te realiseren?
Behouden de kernen hun bouw- en ontwikkelmogelijkheden?
ledere gemeente in de Krimpenerwaard heeft een eigen regelgeving. Op welke manier vindt de
harmonisatie van de regelgeving plaats?
Het verioren gaan van het dorpse en kleinschalige karakter varrwege hel opgaan in een grote
gemeente.
De kemen van de fusiegemeente liggen geografisch gezien op grote afstand van elkaar.
Dlenstveriening:
Wat Is de locatie van een nieuw gemeentehuls?
Hoe zit het met de bereikbaarheid van de dienstveriening voor oudere Inwoners? De Inwoners van
Couderak moeten naar andere kemen zoals Ouderkerk aan den Ussel of Schoonhoven.
zyn dependances/servicepunten van het gemeentehuls mogelyk?
De dienstveriening mag er voor de burger niet op achteruit gaan.

Financièn:
Ondanks de diepe recessie wordt een dure fusie voorgesteld.
Kan de fusiegemeente direct een artikel 12 gemeente worden?
Wat gebeurt met de flnanciële reserves van de Individuele gemeenten na een fusie?
Realiseer een flnancieel sterke gemeente.
wal zijn de gevolgen van een fusie voor de hoogie van de belastingen?
Er is zorg over de financiële haalbaarheid en houdbaarheid van een nieuwe gemeente.
Wat zyn de gevolgen van de artikel 12 status van gemeente Ouderkerk?
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Voorzieningen:
•
BUjven de huidige voorzieningen behouden voor de kemen?
Couderak hecht grote waarde aan het zwembad, het dorpshuls en de bibliotheek.
In een grotere gemeente professionaliseren de voorzieningen vanwege het hogere ambitieniveau.
Dit leidt tot financiële consequenties.
Qua organisatie: Is de KS-samenwerklng een voordeet bij een herindeling?
Een grote gemeente vraagt een hoog ambitieniveau.
Qua politiek: de verschillende meningen van de verschillende gemeenteraden en colleges is een
zorgpunt.
Hel vertrouwen van de burger In de politiek Is nu al laag. Hoe kan een KS-raadslld van byvoorbeeld
Vllst de Ouderkerkse belangen goed behartigen?
Hartenkreet:
De fusie Is nlel de wens van alle burgers.
Een Couderakker wordt geen Ouderkerker of Krimpenerwaarder.
•
Olt Is in korte tyd de tweede herindeling In de Krimpenerwaard.
Het onderwerp herindeling leeft nog niet In de kern. Het besluit Is genomen: het gevoel ontbreekt
dat inspraak mogelyk Is.
Couderak Is een bloelende kleine kern en hecht belang aan kleinschaligheid In de samenleving.
Wat is de reden van de lage opkomst tijdens de Raadplegingsavond?
Wenseniyst t>enoemd door de aanwezige inwoners;
1.
Inbreilocaties betrauwen.
2.
Het huidige voorzieningenniveau handhaven. Dit geldt met name voor het zwembad, het dorpshuls
en de bibliotheek.
3.
Dorpsraden realiseren want dorpsraden behartigen In kone lynen de twlangen van de irtwoners.
4.
Verkeer en vervoer optimaliseren.
Opvallend zyn de steeds terugkerende vragen en zorgen twireffende het niveau van de voorzieningen en
gemeentelyke dienstverleningen In de kernen naast de ongerustheid over de gemeentelyke financiën. Wat
het laaiste t>etreft gaat het dan voornameiyk om de vraag of deze voorgenomen gemeentelijke herindeling
de kosten voor de burgers nlet verhoogt?
Onder verwyzing naar het door de vyf gemeenten gezameniyk opgestelde financiele rapport wordt
opgemerkt dal tydens de fusie en nog jaren daama sprake zal zyn van hogere kosten. Dat zyn de
zogenaamde aanloopkosten. Deze kunnen slechts ten dele worden gedekt ull de extra uitkering voor de
'frictiekosten'. Na ommekomst van een aantal jaren zullen de kosien naar verwachting enigszins daten.
Dat zal mede afhangen van de investeringen die de nieuwe gemeente voor de uitvoering van haar taken zal
moeten maken.
Bmnen öe Krimpenenvaard bestaan gemeenschappeUjke financiële zorgen welke geleld hebben toi hei
opnemen van een geiyke passage In de respeaieveHJke zienswyzen.
In het Herindelingsontwerp, met als 'onderiegger' het door het Ministerie van BiZa en Koninkrijksrelaties
uitgevoerde financiële onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard, gaan Gedeputeerde Staten ook In
op het BMC-rapport 'Bestuuriyke inrichting Krimpenerwaard*. Deze reaaie geeft aanleiding tot het
volgende.
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Alle vyf gemeenten maken zich ernstig zorgen over de struaurele financiële siluatie van de nieuwe
gemeente als voorgesteld. Ons inziens is een goede en gezonde financiële uitgangspositie een - met
elkaar gedeelde - zeer belangryke faaor voor het slagen van het samenvoegingsproces.
Los van hel feit of men voor- of tegenstander Is van een herindeling - zie hiervoor de Individuele
zienswyzen - zyn alle vijf gemeenten van mening dat een herindeling noch de oorspronkeUjke individuele
gemeenten noch de nieuwe gemeente in een struaureel financieel slechtere positie mag brertgen.
Ons voorstel is om dit tekort in een gezameniyk trajea in kaart te brengen zodat daar InhoudeUjk
overeenstemming over kan worden bereikt. Vervolgens vinden wij het van groot belang dat dll tekort met
een concreet voorstel wordt opgelost via een extra financiële bydrage zodat de nieuwe gemeenie een
gezond financieel perspeaief op langere termyn heeft. Dll verschilt van de opvatting op pagina 45 van het
ontwerp dat de nieuwe KS gemeente het tekort zelf moet oplossen. CS geven zelf aan op pagina 48 van
het ontwerp dat kiezen voor een herindelingsvariant een bestuuriyke keuze ls waarby ook de financiële
positie een rol speell. Dit ls precies wal speelt In een herindellngsproces met voor- en tegenstanders.
I>e aankomende bezuinigingen, waar overigens alle gemeenten mee te maken hebben, versterken de
noodzaak voor, de aandacht ten aanzien van het tekort. Het ls niet reëel (zie voor een nadere
onderbouwmg byiage I. die tKdoeld is om de financiële aspeaen In een construaief gesprek met de
Provincie en hei Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkryksrelaties te kunnen voeren) om te
veronderstellen dat de gemeente de daling van de atgemene uitkering via efficiencyvoordelen kan
opvangen zoals CS stellen op pagina 44 van het herindelingsontwerp.
Concluderend vinden vinden wij dat de oplossing van een fusie-gerelateerd tekort een gemeenschappelijke
bestuuriyke verantwoordeUjkheid Is van gemeeme, provincie en rijk, waarby de gemeente Ouderkerk van
mening Is dat er een extra struaurele bydrage dient te komen.
De gemeenteraad heeft het herindelingsontwerp Krimpenerwaard voor het overige voor kennisgeving
aangenomen.
Hoogachtend,
Namens de raad van Ouderkerk,

j . de Prieëlle

Raadsgriffier
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Byiage 1

Financiële gevolgen bij herindeling
ln het Herindelingsontwerp, met als 'onderlegger' het door het Ministerie van BiZa en Koninkrijksrelaties
uitgevoerde financiële onderzoek herindellngsvarianten Krimpenerwaard, gaan Gedeputeerde Staten ook In
op het BMC-rapport 'Bestuuriyke inrichling Krimpenerwaard'. De opmerkingen van Gedeputeerde Staten
geven aanleiding tot de volgende reaaie.
wy vinden nog altyd dat het meerjarenperspeaief voor een gefuseerde KS-gemeenten in het BMC-rappon
van een reële benadering getuigt.
wy Uchten dit laatste graag aan de hand van de volgende punten, die zowel zyn lerug te vinden ln het
Herindelingsontwerp als het BMC-rapport, nader toe:
a.
b.

begrotingsresultaten KS-gemeenten
beheerplannen

c. salarissen
d. nieuwe huisvesting
e. vervallen vaste bydrage Algemene uitkering
f. friaiekosten(vergoeding}
g. eftea op woonlasten
Voor alle duideUjkheid,
- de punten a. en b. hebben betrekking op de financiële positie van de KS-gemeenten 'going-concern'
(waar de gen>eenten mee te maken hebt>en, los van de herindeling).
- de punten c tot en met g. zyn het rechtstreeks gevolg van de fusie van voornoemde gemeenten.
a. begrotingsresultaten KS-gemeenten
tn byiage 3 van hei BMC-rapport is - zoals vermeld - uitgegaan van de t>eg rot ing sres uitaten van de
primitieve begrotingen 2010 van de Krimpenerwaardgemeenten. Op basis daarvan veronderstelt het BMCrapport dal het totale begrotingstekort van de KS-gemeenten In 2013 uitkomt op ongeveer 2.7 miyoen
euro (excl. stelpost). Hel Herindelingsontwerp gaal er vanuit dat de nieuwe gemeenie ten hoogste 0,5
mUjoen euro zal moeten optossen omdal de huidige gemeenten voor de fusiedatum maatregelen moeten
nemen om voomoemd geprognosticeerd tekort ongedaan te maken.
Wij kyken hier anders tegen aan. Enerzyds omdat in de berekeningen van Gedeputeerde Slaten er van
wordt uitgegaan dat bezuinigingsvoomemens en -taakstellingen al van het ene op hei andere jaar voor
100X eftea soneren (in de praktyk een zeer lastige opgave, zelfs indien een gemeente daar enkele jaren
de tyd voor krygt, byv. tot 1 januari 2013), anderzyds omdat Gedeputeerde Stalen zelf aangeven dat op
dit moment nog niet duideUjk Is wat de efteaen van de huidige economische crisis voor de komendejaren
zullen zyn. Hetzelfde geldt voor de doorwerking van de accressen van het gemeentefonds.

IJJ

h
i-»
IO

o
a
Hoewel de begrotingen 2011, onder voorwaarden van tydige duidelykheid van het voorgestane rijksbeleid M
vla besluiten van het nieuwe kabinet en o.a. de Sepiemtwrcirculalre, op dit punl meer duidelykheid zullen
{^
brengen hechten wij toch waarde aan recente doorrekeningen per gemeente van de gevolgen van In het
O
byzonder de nog verdere afname van de gemeentefondsuitkering, die ons doen concluderen dat het in het
t^
BMC-rappon geprognosticeerde tekort ad € 2,7 mtljoen per fusiedatum eerder op een hoger (€ 4 è € 5
miyoen) dan op een lager bedrag zal uitkomen. De op de blz. 43 en 46 van hel Herindelings-ontwerp
verwoorde eis om per 2013 een sluitend meerjarenperspeaief te hebben - die wy overigens van harte
ondersteunen - maakt In dit verband feiteUjk niets ult.
t>. beheerplannen
Ook wy zyn van mening dat het BMC-rapport ten aanzien van dil ondenverp, ook qua analyse, nlet het
complete beeld schetst. Het rappon gaat Immers alleen wat dieper in op de beheerplannen c.q.
onderhoudsvoorzieningen wegen en nlet op de beheerplannen van andere gemeenteUjke kapitaalgoederen
zoals rioleringen, waterwegen (beschoeiingen, bruggen, baggeren), opent}are veriichting.
speelvoorzieningen, onderwyshuishouding en de gemeentelijke gebouwen. Zyn de stortingen niet met
name gerelateerd aan regulier onderhoud (alle beheerplannen hebben nametyk een zeer beperkte looptyd,
te weten 2010, sommige 2014 en In een enkel geval 2019 of 2027) dan wel - zoals Gedeputeerde Staten
terechi opmerken - aan vervanging ten gevolge van de ondergrond? Gelet op de bodemgesteldheid
sorteert regulier onderhoud in de Krimpenerwaard Immers - na veHoop van tyd - steeds minder effea. Dit
laatsie maakt uitvoering van ingrypende, construaieve maatregelen dan wel een complete reconstruaie ook van rioleringen - op enig moment noodzakeUjk. Een momem dat eerder plaats vindt dan elders in
Nederiand. Dit geldt zowel voor de provincie (denk aan N 210) als voor de gemeenten. Ons inziens leidt dit
negatieve effea op de levensduur binnen afzienbare termijn voor de fusiegemeente tot aanzienUjk hogere
stortingen In de onderhoudsvoorziening wegen en riolering dan wel tot een aanzieniyke toename van
kapitaallasten voor deze gemeentelijke kapitaalgoederen. Op de wens van het Hoogheemraadschap om het
onderhoud van de buitenwegen over te dragen naar de gemeenien gaan wlj In dit kader hier niet verder in
behoudens de opmerking dai dil financieel de nodige gevolgen zal hebben.
Dll onderdeel afsluitend zyn wy van mening dat de correaie nlet naar beneden moet worden bygesteld
maar eerder aanzienUjk naar boven Indien - naasl het beheerplan wegen cq. de stortingen voor
wegenonderhoud - ook het onderhoud van eerdergenoemde, andere gemeentelyke kapitaalgoederen nog
eens nauwkeurig worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Terecht merkt hei BZK-onderzoek - waarin
overigens het jaar 2009 als uitgangspunt heeft gediend - op dit punt op dat met name de beleidskaders
voor hel onderhoud van kapitaalgoederen grote budgettaire gevolgen kunnen hebt>en en dat er op moei
worden gelet of de beheerplannen volledig In de begroting en meerjarenraming zyn verwerkt.
c salarissen
Gedeputeerde Staten consuteren dat in het onderzoeksrapport Financieel onderzoek herindellngsvarianten
Krimpenerwaard van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie ZuidHolland op blz. 47 de loonsom stygt met 1,1%. De aanname van BMC dat de loonsom S% hoger is dan het
huidige niveau van de KS-gemeenten is echter al voorzichtig geraamd. Dat Gedeputeerde Staten dit
terugbrengen lot 1.1X en baseren op gegevens van het Algemeen Burgeriyk Pensioenfonds, die dateren uh
2007, en een indicatief gemiddelde loonsom van de groottegroep waartoe de K5 behoon - en die dus óf
op natuuriyke wijze dtl inwoneraantal hebben bereikl dan wel door fusie In hel verieden en inmiddels in
een genormaliseerde situatie zijn terecht gekomen - is een aanname waar nader overleg en uitleg gewensl
Is. Een reden temeer om dit punt in het byzonder onder de aandachl te brengen.
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Het Herindelingsontwerp kent In rijke
wordt bedoeld dat de t>estuuriyke en
robuust zyn om taken, bevoegdheden
goede arbeidsmarktpositie en de juiste
en dienstveriening.

mate woorden als 'versterking van de bestuurskracht'. Hiermee
ambteiyke organisatie van de gefuseerde gemeenten voldoende
en verantvroordeUJkheden goed ult te oefenen, zodat door een
mate van specialisatie gekomen kan worden tot een goed bestuur

Op basis van ervaringen In pas gevormde fusiegemeenten (Lansingeriand en Zuidptas) en de nog te vormen
gemeente KInderdyk (Graafstroom, Uesveld en Nieuw Lekkerland) constateren wy het volgende:
het funaiebeschrljvings- (funaieboek) en waarderingstriyea voor de fusiegemeente resulteen
door de aan het Inwoneraantal gerelateerde tKzoldlgingsstruauur in een hogere waardering van
ruim 7096 van de funaies In de le fuseren (kleinere) gemeenten (dus gemeenten met een lager
salarisniveau);
ruim S096 van de medewerkers wordt geplaatst op een hoger funalenlveau:
de nieuwe organisatie kent een aanzienUjk aantat formatieplaatsen meer dan het totaal van de
voormalige gemeenlen. De toekomstige gemeente KInderdyk (30.000 Inwoners) kent (uttgaande
van de huidige nieuwe gefuseerde ambtelyke organisatie) 25 formatieplaatsen meer, de gemeenie
Zuidpias ( 41.000 Inwoners) noemt een toename van 32 fte's.
De gemeente Zuidpias heeft berekend dat het vorensiaande heeft geleid tot een styging van de loonsom
met € 2,25 miljoen ten opzichie van het totaal van de loonsom van de voormalige gemeenien. Indien we
laatstgenoemd bedrag emrapoleren naar een KS-gemeente van SS.OOO Inwoners dan constateren wy dat
de sUjglng van de loonsom uitkomt op een percenlage lussen 10 en I3K (ruim € 3 miljoen euro). In de
cijferopstelling In de afsluiting ramen wy voorzichtigheidshalve ca. 10X (is € 2,5 mUjoen euro).
BU het punl 'friaiekosten' besleden wy aan de personeelskosten overigens ook nog de nodige suindachi.
d. nieuwe huls vesting
Gedeputeerde Staten steUen met de laatste zin op blz. 47 van hel Herindelingsontwerp dat hel vooral van
de politieke keuzes en het beteid van de nieuw te vormen gemeente afhangt of een gezonde financiële
positie kan worden gecontinueerd of dat een minder gezonde financtële positie kan worden verbeterd.
Ten aanzien van dit puni vragen wy ons af waarom GS de condusies van een gedateerd onderzoek in
Overysselse fusiegemeenten (zoals Gedeputeerde Staten doen) hanteert en niet op de ervaringen in recente
Zuid-Hollandse fusiegemeenten zoals Westland, Lansingeriand en Zuidpias:
het duurt ten minste 4 jaar voordat een nieuw gemeentehuis kan worden gerealiseerd. Tot dat
moment moet - om kennis en specialismen van de medewerkers byeen te brengen en frustraties
over en exlra kosten door hel verdeeld werken over diverse locaties zoveel als mogeUjk te
voorkomen - bedrijfsruimte worden gehuurd of gekocht. Kosten € 300.000 tor € 500.000 per
jaar:
het bUjkt - onder verwyzing naar o.a. hel raadsbesluit van de gemeente Lansingeriand (53.000
inwoners en voorheen werkend In 5 locaties) - dat de JaarUjkse kosten van het gemeentehuis byna
€ 2 miyoen bedragen waarvan - met inzet van € 20 miyoen ult de algemene reserve, Eneco
dividend van € 0,5 miyoen per jaar, vrgvallende kapitaallasten. personeelsbesparing e.d. - per
saldo € 550.000 per jaar als extra last op de begroting van de fusiegemeente bUJft drukken:
het bUjkt dat verkoop/verhuur van de oude panden zeer moelUJk llgt omdat In de praktyk bUjkt dat
voormalige gemeentehuizen (die vaak ook nog een monumentenstatus hebben) slechts tegen zeer
veel kosten - het welk de opbrengslen dus in belangryke mate 'drukken' - geschikt kunnen
worden gemaakt voor andere gebruiksdoeleinden. Zo raamt de gemeente Lansingeriand aan netto
opbrengst voormaUge gemeentehulzen € 4,6 miUoen tegen nieuwbouwkoslen gemeentehuis €
32,7 miljoen.
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De In het BMC-rappon gehanteerde aanname dat drca 50X van de realisatiekosten
van
hei
nieuwe pand (in hel BMC-rapport geraamd op € 40 miyoen) kan worden
gefinanderd
ult
de
verkoop/verhuur van de oude panden (derhalve € 20 miljoen) blijkt In de praktijk dus veel meer een
Vishful thinking' te zyn:
e. vervallen vaste bijdrage Algemene uitkering
Wij hebtïen vraagtekens om binnen de eersie reguUere mjb-cydus van de gefuseerde gemeeme de
vervallen vaste bydrage van de Algemene uitkering te elimineren zoals gesteld op blz. 47. Zo gaat de
gemeente Zuidpias er vanuit dat van deze terugval van de Algemene uitkering (één in plaats van drie vaste
bedragen) ten hoogste 70% kan worden gecompenseerd door lagere uitgaven. Daarby komt In ons geval
nog eens het gegeven dat de Integratie van diverse bedrijfsonderdelen door middel van de
GemeenschappeUjke Regeling KS nu al heeft geleid tot efficiencyvoordelen die normaliter pas na een fusie
kunnen worden "ingeboekt'.
Deze recente ervaringscyfers afzettend tegen de op blz. 47 van het BMC-rapport vermelde becyfering
geven ons aanleiding tot nader overieg hierover met de provincie en BZK tot nadere afstemming, wy
denken hIerbU concreet aan de winst die de herindeling de Algemene uitkering oplevert. Deze dient terug
te vloeien naar de Krimpenerwaard.
f. frictiekostenfvergoeding)
wy willen nog stil staan bij de friaiekosten waarvoor de fusiegemeenten op basis van de tydeUjke
verdeelmaatstaf herindeling een legemoetkoming via de Algemene uitkering uit het Gemeenlefonds
ontvangen. Het gaat hierby om een bedrag van In totaal ruim € 16.6 mUJoen. Zo op het eerste gezicht een
fors bedrag maar, zoals tydens de byeenkomst op 27 april jl. terecht door Gedeputeerde Van
Engelshoven-Huls opgemerkt, de fusiegemeenten hebt>en dll bedrag volledig nodig om de kosten, die
voortvloeien uit.het fusieproces, op te vangen. Wat tydens de byeenkomst onderbelicht Is gebleven Is het
gegeven dat de frialekostenvergoedlng moet worden 'voorgeschoten' en pas na de fusie In 4 jaar (40-2020'20X} wordt uitbetaald.
In de brief van 26 april 2010 van Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls wordt aangegeven dal CS in
hoofdsluk 6.3 van het Herindelingsontwerp een bydrage wil leveren. Indien dil een bydrage In financiële
zin is betekent dit dat de eerste jaren na de fusie voor de nieuwe gemeente het geprognoticeerde
renteveriies (by een rekenrente van 5X en afhankeUjk van het moment van uitbetaling) van € 800.000 + €
500.000 + € 330.000 + € 165.000 = € 1.795.000 voorkomen zou kunnen worden..
Hierby komen kosten welke ook ten laste van de friaiekosten worden gerekend: de kosten van
voorbereiding (plan van aanpak, projealelding en ondersteuning), personeelskosten (wachtgelden'
bestuurders en personeel, werving en seleaie, reiskosten dislocaties, inhuur van personeel omdat 'de
winket open moet bUjven*), automatisering' (conversie naar nieuwe systemen, bekatKlIng e.d.) en overige
kosten zoals communicatie, vooriichting en archieven, maar dat de kosten van meubilair, nieuw
gemeentehuls, hogere salariskosten e.d. len laste van de reguliere gemeentebegroting moeten worden
gebrachl.
In de praktyk bUjkt dat de frialekostenvergoedlng voldoende Is om de kortlopende fusiekosten te
compenseren maar zeker nlel de langlopende kosten zoals huur bedrijfsruimte en wachtgelden. Voor wat
belreft deze laatste kostenpost nog hel volgende. Zowel In het Herindelingsontwerp als In de Wet Arhi
wordl gesproken over wachtgelden.
Dit geldt echler alleen bestuurders. Wachtgeld is nameUjk nlet meer van toepassing op ambteUjk personeel
dat wordt ontslagen na 1 januari 2001. Daarvoor geldt een ww- en aanvullende ww-ultkering, waarvoor
Dczc kosten mogen slechts voor 50 Ve van het fiisiebudga komen.
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gemeenten overigens zelf geheel risicodragend zyn. Op dit punt Is de Wet Arhi dus nlet meer aaueel. Oe
WW-ultkering heeft verder direae gevolgen voor de pensioenopbouw van betrokkenen en vanuit de wwposltie is er ook geen mogelykheid gebruik te maken.van de FPU-regeling. Een en ander kan tot gevolg
hebben dat - zeker blj een wat 'vergryzend' ambtenarenbestand - dat de vakbonden by de fu&le van
gemeenten geen gedwongen ontslagen accepteren en dat een gedwongen venrek van ambteUjk personeel
alleen mogeUjk Is via een vastsielUngsovereenkomst waar zeer veel middelen mee zyn gemoeid.
Tot voor kon waren er voor ambtelyke medewerkers, die niets voor het meemaken van een fusieproces
voelden of het vermoeden hadden by de Inpassing/plaatsing op de door hen gewensie funaie binnen de
nieuwe organisatie 'bulten de boot te vallen' voldoende moblIlteltsmogelUkheden elders. Daar werd ook
vol gebruik van gemaakt. Zo startte de gemeente Lansingeriand nwt 60 vacatures en de gemeente Zuidpias
met 55 vacatures. Dat dit leidde tot zeer beperkte kosten wegens ontslaguitkeringen Is daaraan inherent.
Op dll momenl zyn door de financiële crisis en de mogeUjke verlaging van de Algemene uitkering de
mogelykheden voor ambteUjke medewerkers om bU een andere gemeente een passende funaie te vinden
afgenomen en Is de kans aanwezig dat by fusie van de K5-gemeenten de ontslaguitkeringen voor met
name management, waarvan er na de fusie velen hun huidige funaie zullen kwijtraken, op een hoger
bedrag zullen uitkomen dan by eerdere gemeentelyke herindelingen hei geval was.
Dat door of ondanks mobilileitsbeperkingen de druk om gekwalificeerd personeel van bulten de eigen
organisaties aan te nemen, zal toenemen is echter ook een gegeven. Immers, een bestuurskrachtiger
organisatie wordt slechts gedeelteUjk bereikl door de kwantiteit (som van de medewerkers) maar veel meer
door de loename van kwaliteit, die niet In alle gevallen - zo gebiedt de eeriykheid te zeggen - bU de
huidige medewerkers beschikbaar is: de opschaiing van de gemeente betekent automatisch andere
strategische uitgangspunten en andere kwaliteitsnormen waardoor niet direa van het aspea 'mens volgt
funaie' mag worden uitgegaan.
Gezien de brief van 26 april 2010 gaan wlj er van uit dat - gezien de ervaring In de onlangs heringedeelde
gemeente Zuidpias - de Provincie en het Ministerie ons tegemoet willen komen In dè hoge friaiekosten
g. effect op woonlasten
Het Herindelingsontwerp staat uitvoeriger stil bIJ het effea op woonlasten als gevolg van het samengaan
van de K5~gemeenien (blz. 45 Herindelingsontwerp). Het eftea wordt door Gedeputeerde Staten echter
wel heel eenvoudig berekend, te welen harmonisatie door middel van de berekening van een gemiddeld
tarief, waanioor de woonlasten voor de inwoners van één kem stygen en zich er voor de overige
Krimpenenwaard bewoners een Olchte) daling van de tarieven aftekent.
Wij kunnen ons enerzyds nauweUjks voorstellen dat de gemeenteraad van de nieuwe KS-gemeenie alleen
de inwoners van de ene kem met fors hogere woonlasten conftonteen (6.9%) en deze meeropbrengst laat
terugvloeien naar de overige inwoners van dezelfde KS-gemeenie, anderzyds omdat deze methodiek niet
opgaat In een {fu5le)gemeente die wordt geconfronteerd met een financieel zorgeUjke situatie. Dan geldt
voor alle inwoners eerder een toename van de woonlastendruk dan enket en alleen een getyktrekking van
tarieven met de positieve en negatieve consequenties van dien.
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Ter afsluiting
wij komen tot een afsluiting waar het gaat om de financiële positie van een K5-gemeenie ln relatie met wat
hierover is opgemerkt in Herindelingsontwerp versus het BMC-rapport.
wy constateren meer zorgen rond de financiële situatie van her In te delen gemeenten. Uit publicaties in
de vakpers bHjkt dat de zes fusiegemeenten die per I januari 2010 zyn gevormd (Peel en Maas, Venlo,
Horst a/d Maas. Venray, Oldambt en Zuidpias) allen le maken hebben mel een aanzienUjk
begrotingstekort. Ook eerdere fusies ln West-Friesland laten dit beeld zlen mei In alle gevallen als één van
de belangryke oorzaken de relatief lagere Algemene uitkering uh het Gemeentefonds, o.a. doordat na de
fusie slechts één keer hei baslst>edrag wordt ontvangen.
Op grond van dit geaauallseerde en verder uitgewerkte BMC-rappon constateren wy:
1. dat de KS-gemeenten de eerstkomende jaren in werkeUjkheid le maken zouden kunnen krygen met een
in totaliteit tot minimaal € 4 mUjoen pKr jaar oplopend begrotingstekort ten gevolge van de huidige
financiële crisis en teruglopende accressen van het gemeenlefonds (zle punt a.). alsmede aanzienUjke
extra stortingen in de onderhoudsvoorzieningen wegen, rioleringen enz. (zie punt b.).
Nadrukkeiyk stellen wy hierby dat de Krimpenerwaard zich met name blj punt a nlet In een
uitzonderingspositie bevindt. Alle gemeenten hebben te maken met deze problematiek.
2. dat de nieuwe KS-gemeente wordt geconfronleerd met voorshands niet door Ryk of Provincie
compensabele kosten die rechtstreeks verband houden met effeauering van de herindelingsvarianl KSgemeenle (zie de punten c. tot en mei g.) ter grootte van ca € 6 miyoen by aanvang fusie.
Laatstgenoemde bedragen, die dus alleen belrekking hebben op de punten c. tot en met g., zyn als volgt
opgebouwd:
Kosten l'jaar
na fusie
(x € 1.000)

Onderdelen:

- = kostensty ging/afname inkomsten
-f = kostent>esparing
Fusie Gerelateerde kosten
- Salarissen
- Loonsom bestuur -f griffie
- Nieuwe hulsvesting
- Algemene uttkering
(vervallen vaste bydrage)
- Voorfinanciering friaiekosten
- Wachtgelden, ontslagvergoedingen,

-2.500
-

712
300

struaureel oplopend tor ca - 2.000

-1.460
-

struaureel (in 4 jaar) aflopend tot O

800

-1.500

struaureel aflopend tol O

totaal fusie gerelateerde meerkosten -S.848
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Voor alle duidelykheid: het gaat hier om struaurele kosten.
Op het onderdeel Inddentele kosten zijn wlj onder het kopje friaiekosten al uitgebreid Ingegaan.
Teiten wy by de laatstgenoemde fusiegerelateerde kosten ook nog eens de € 4 è € 5 mUjoen. nodig om de
verwachte begrotingstekorten weg ie werken en de onderhoudsvoorzieningen op een flnancieel
verantwoord peil te brengen, dan kunnen wy ntet anders dan persisteren ln de conclusie dat de flnanciële
positie van een KS-gemeenle nadrukkeUjk aandacht vraagl en dat in hel BMC-rappon zeker niet - zoals
Gedeputeerde Stalen stellen op blz 46 - wordt uitgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken.
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INGREDIËNTEN VOOR ZIENSWUZE HERIN DEU NGONTWERP KRIMPENERWAARD
SÖP-FRACTtE
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draagvlak
In hel Herindelingsontwerp Krimpenerw/aard legl de provincie de nadruk op het belang van de
aanwezigheid van draagvlak binnen het gebied voor voorstellen over de bestuuriijke toekomst van de
Krimpenerwaard. Geconstateerd moet v/orden dat er voor geen van de gepresenteerde
heHndettngsvarianlen draagvlak bestaat. Vanuit dien hoofd ls het nlet duidelijk op basis van de welke
doorslaggevende argumenten de provincie tot de slotsom komt dat K5 dé oplossing is/moet zijn voor een
bestuurskrachllge Krimpenerwaard. Het herindelingsontwerp zetf laal in alleriei toonaarden zien dat voor
de gepresenteerde K5-variant geen draagvlak in het gebied bestaat; hooguit kan gezegd worden dal er
relalief het meeste draagvlag voor hel t>e&luil om nü tot een K5-gemeenle te komen bestaat, maar
opgemerkt dient te v/orden dat dit draagvlak nog sleeds minimaal is en dit besluit niet rechtvaardigt.
Ook uit de gehouden raadplegingsavonden kunnen niel zonder meer conclusies worden getrokken: slechts
een tiental bezoekers (politiek betrokkerwn niel meegerekend). De inwoner? die geweest zijn hebt>en
vooral angst over de toekomstige ontwikkeling van de finarKiële (asten en het behoud van voorzieningen.
samenwertting
Door meerdere gemeenten - en ook door Oudericerk in de motie van 9 juli 2009 - is fiet betang van
versterking van de samenwerking in K5-verfoand geaccentueerd. Ook het coalitieprogramma van de
gemeente Ouderkerk van 20 april 2010 gaat uit van de motie van 9 juli 2009 en concludeert dat
besluitvonning over herindeling op dil moment prematuur is. Ingezet dient te worden op versterking van
de samenwerking in K5-verband conform de aanbevelingen van SGBO en t>esluitvorming over een
eventuele herindeling dient later genomen te worden. Dil sluit overigens ook aan op de houding van
Bergamt>achl die besluitvorming over eventuele herindeling aan de tiand van een evaluatie van de KSsamenwerking niet eerder dan in 2012 wil nemen. In het Herindelingsontwerp wordt hieraan onvoldoende
aandacht gegeven.
Rapport-Kalden
ln hel kader van de Brede Heroverweging door de rijksoverheid is een 20-tal rapporten verschenen, waarin
voorstellen zijn opgenomen om tol forse bezuinigingen te komen. In het rapport van de werltgroep-Kalden
worden voorstellen gedaan voor de toekomstige gemeentelijke en provinciale inrichting van f4ederland.
Hel is mogelijk dal dit rapport een rol gaal spelen bij de beleidsvorming van het nieuwe kabinet. In het
rapport wordt een fors grotere gemeentelijke schaat voorgesteld. Los van het feit dat dit niet de lijn is die
de SGP-fractie voorstaai, moei toch rekening gehouden worden met mogelijk nieuw beleid in hel kader
van gemeentelijke herindelingen. Het herindelingsontwerp houdt hieimee geen rekening.
Altematieven
Het Herindelingsontwerp focust op de varianten K2/K4, K5 en K6. Er wordt niel ingegaan op
cultuuraspecten lussen de samen te voegen kernen en de gemeente die vooralsnog builen de herindeling
gehouden wordt. Zo is de kem Oudertterk aan den IJssel in sociaal-maatschappelijk opzicht goed
vergelijkbaar mel Krimpen aan den IJssel. Denkbaar is een herindelingsvariant vraarin daarmee meer
rekening gehouden wordt: Krimpen aan den IJssel. Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en
Lekkerkerk enerzijds en de overige gemeenten anderzijds.
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Financiën
Het is zeer waarschijnlijk dal de K5-herindeling voor extra uilgaven gaal zorgen. Gemeentelijke
herindelingen overal te lande hebben uitgewezen dat wat de gemeentelijke uitgaven belrefl de gemeente
die uit de herindeling ontstaat meer uitgaven doet/moet doen dan de afzorvJerliJke gemeenlen van voor
de henndeling. De rekening daarvoor komt bij de burger. Duidelijk dient te rijn dat - als tol herindeling
wordt bestoten • dit niet tot kostenverhoging mag leiden.
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ChristenUnie
BUlage 3
tnbrertg ChristenUnie Ouderkerk m.b.L zienswyze
herindelingsontwerp Krimpenenvaard.

Gedeputeerde Staten hebben het voorstel tol wijziging van de gemeentelyke herindeling van
Bergambacht, NedeHek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vllst uitgesproken.
Voor de ChristenUnte komt deze herindeling te snel. wy hebben altijd de voorkeur uitgesproken om tot
2012 de K5 samenwerking te handhaven en dan, na evaluatie, te beslissen of een herindeling de beste
optie zou zyn.
Die handelswijze zou voor de Inwoners van de gemeente Ouderkerk ook de beste ztjn geweest, zo
concluderen wy na de raadplegingsavonden. De betrokkenheid van en door de inwoners van onze
gemeente was dan groter geweest. En had daarmee ook meer draagvlak op kunnen leveren. De zeer
geringe opkomst tydens de raadptegingsavonden is voor veleriel uitleg vatbaar. Een uitleg is dat de
inwoners van Ouderkerk zich voor een voldongen feil gesteld voelen. Het gevoel leeft sterk dat er nu
over hen wordt beslist. Dit is voor onze gemeenie de tweede herindeling binnen een redeUjk korte
termyn. Veel van de inwoners van de gemeenle Ouderkerk koesteren by die herindeling nog steeds
weinig positieve gevoelens.
De gemeenteraad Is in de gelegenheid een zienswyze op te stellen. Het is goed om in die zienswyze de
visie te verwoorden die de gemeenteraad heeft op de herindeling van de gemeenten van de KS. En
vooral welke voorwaarden zij by deze herindeling stelt.
De ChristenUnie doet daarvoor de volgende voorstellen.
Behouden van de Identiteit van Ouderkerk:
Onze gemeente karakteriseert zich door de goede sociale betrokkenheid, de kleinschaligheid,
en een ryk verenigingsleven. Een fusie mag geen verstoring geven van deze zo kenmerkende
eigenschappen van onze gemeente.
Het behoud van de voorzieningen In de kemen:
De voorzieningen die nu in de kernen te vinden zyn, zyn van groot belang voor de (sociale)
viiatiieil van de gemeente. Het is van groot belang dat deze voorzieningen gehandhaafd bUjven
voor vitale, bloelende en aantrekkeiyke kernen.
ledere kern gaat op basis van geUjkwaardigheld de herindeling tn.
Bereikbaarheid van de dienstverlening moet goed toegankeUjk zyn:
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Met name voor ouderen en gezinnen mel jonge kinderen kan een eind reizen voor een loket
een hele opgaaf zUn. Het openbaar vervoer is vaak niet toereikend en erg duur.
Een financieel gezonde uitgangspositie voor de nieuw te vormen gemeente is een voorwaarde.
Dat betekent dat de inwoners van Ouderkerk geen flnancieel nadelige gevolgen mogen
ondervinden.
Er zit een groot verschil in de visie op de financiën voor de nieuw te vormen gemeente tussen
het BMC rapport en de Provincie. Door deze verschillende visies Is hei onmogeUjk om een
gedegen afweging te maken.
Woningbouw voor de gemeente Ouderkerk blijft prioriteit. Een andere woonkern mag geen
groeikern worden, ten koste van Ouderkerk.
De ChrislenUnie is een grote voorstander van zorgvuldigheid. Snelheid is hieraan
ondergeschikt. Wanneer bUjki dat er meer draagvlak is te creëren door het proces van
herindelen te venragen, en daarmee zorgvuldiger te dooriopen, levert dat alleen maar
meerwaarde en zelfs winsl op. Niet voor niets geld de uitspraak "hard lopers zyn doodlopers'.

Christenunie Ouderkerk
E. van zyl - Vuyk
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van de COA-fraale m.b.t. het 'Herindelingsontwerp Krimpenerwaard' van CS Zuid-Holland

Hei CDA stemi in mel hei ontwerpbesluit van CS Zuid Holland tol de vorming van één
Krimpenerwaardgemeente. t>estaande ull de samenwerkende KS-gemeenten Bergambacht, NedeHek,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist, per I januari 2013.
Argumenten / overwegingen :
weliswaar kunnen we tevreden zyn over de ontwikkeling van de samenwerking In de
afgelopen jaren tussen de KS-gemeenten en over hel feit dat er op het operationele vlak
een aantal gemeentelyke taken worden uitgevoerd die de afzonderUjke gemeenten
waarschynlyk niel op een zelfde wyze hadden kunnen realiseren. Maar:
a) de strategische taken bUjken moeizaam In KS-verband te kunnen worden opgepakt.
b) de huidige KS-raad mist een democratische legitimatie en daarmee dus ook de
benodigde slagvaardigheid en daadkracht.
Om met name ook de strategische opgaven nu en in de toekomst efteaief en doelmatig
het hoofd te kunnen bieden Is een krachtige bestuurUjke eenheid nodig van een voldoende
schaalgroone. Met ca. SS.OOO inwoners leggen de KS gemeenien samen voldoende
gewichl In de bestuurUjke schaal en kan een sterke, vitale en leefbare gemeenie worden
gevormd:
het beleid van de hogere overheden om sleeds meer overheidstaken decentraal uil te
voeren, alsmede de toenemende complexliell van wet- en regelgeving vraagl om grote,
bestuurskrachtige gemeenten, die in staat zyn de burger bUjvend een adequate
dienstveriening te bieden:
de vorming van één gemeente tussen Lek & Ussel is een logische keuze, omdat de KSgemeenten samen een geografische eenheid vormen. De nieuw te vormen gemeente zal
beter ln staal zyn tot een integrale benadering by hei t>eheer van dit unieke gebied in
Hollands midden en de gewenste planologische ontwikkelingen:
om in deze tljd optimaal party te kunnen bieden aan externe partijen Is hel noodzakcHJk
om over een ambtelyk apparaat te kunnen beschikken dal hier zowel kwalitatief als
kwanlilatief op Is berekend:
aan de west-, noord en oostkant rukt de ve rste de l y king op. Allen een gemeenle van een
voldoende omvang ats de KS biedt garanties om ln dtt gebied het naiuuriyke, open, groene
karakler van het polderiandschap In dil unieke veenweidegebied te behouden:
met een hoger ambitieniveau kunnen de belangen van alle burgers In de 12 kemen
professioneel worden behartigd op een wyze die beantwoordt aan de snel veranderende
eisen van deze tijd.

Enkele voorwaarden:

Voorafgaande aan de fusie dienen de 5 gemeenten samen een convenant op te stellen waarin de
wensen van de 5 afzonderiyke oude gemeenten ten aanzien van de nabye toekomst worden verwoord.
Wat het CDA betreft worden daarin tenminste de volgende punren opgenomen:
de nieuwe gemeente kan getypeerd worden als een 'vereniging van dorpen'. M.a.w. : het
dorpse karakler dient behouden te bUjven. De verschillende kernen daarbinnen zyn
gelijkwaardig. Elk van de kernen heeft een eigen karakter en eigen kernwaarden die
tKSchermIng verdienen en behouden moeten worden.
een groter wordende bestuuriijke schaal vraagt om maatregelen die blijvend recht doen
aan de kleinschaligheid van de dorpse samenleving. Nog voor de fusie dienen afspraken te
worden gemaakt over plaats, rol en verantwoordeUjkheden van In te stellen kernraden.
er dienen afspraken te worden gemaakt over het behoud van bestaande
gemeenschapsvoorzieningen In de kernen die hun bestaansrecht in de afgelopen jaren
ruimschoors hebben beweren:
hei agrarische karakter van dit unieke gebied dient gewaarborgd le zyn:

Het CDA kiesl heel duideUjk voor een nieuwe gemeente die gevormd wordt door atle vyf betrokken
oude gemeenten. Een k4-variani als gevolg van hei eventueel niet deelnemen van Nederlek i i voor
het CDA geen optie.

Namens de CDA - fraaie,
L M . van der Vlist
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Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Ouderkerk
op donderdag 1 juli 2010 om 20,00 uur
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Aanwezig:

•<6

devoorzittér

Burgemeester J. de Prieëlle

de wethouders:

de dames M.G. Boere-SchoonderwoeFd en G. Gravestegn-Wttvoet

de griffier

mevrouw M. Metz

de raadsleden: CDA: de heer LM. van der Vlist
OiristenUnie: mevrouw N.E. van Zyi-Vugk en de heren A. Burger en A Halma
PvdA: de heren A. Maat, J.TJ. Simons en LG. van Winden
SGP: de heren LG.I. Barth en M.C Noonlergraaf
WD: de heren J A van Anen, J.H. Peters en R.CM. Ttmmermans
de notulist:

mevrouw P. Heijne-Geds

Ahivezig:

de heer J.W. van der Ham (SGP) en wethouder de heer T.C Segers

1.
Opeiiing
De VOORZTTTER: Dames en heren, Ik open de vergadehng van de raad van gemeente Ouderk&k en heet u allen
hartelijk welkom.
Er zyn berichten van verhindering ontvangen van de heivi Van der Ham en Segers.
... a g e n d a p u n t e n 2 t o t e n m e t 14 ...
15.

Zienswijze g e m e e n t e b e s t u u r Ouderterfc op herindellngsontiwerp Krimpenenvaard indusief
KSHnotie volksraadpleging
De VOORZITTER: De komende tyd zullen een aantal bijeenkomsten plaatsvinden. Op 20 oktober 2010 en
27 olaober 2010 vinden Informerende Ujeenkomsten plaats van Statenleden en gemeenteraadslede. Op
3 novemt>er 2010 vindt bespreking van de herindeling Krimpenerwaan:! plaats In de Stat^Kiommlssles. Gedeputeerde
Staten geven op 10 november 2010 een eindoordeel over de herindeling Krimpenenraard.
Dit moment is een van de weinige keren dat de raad aan het woord ls. Het ooUege is bevoegd In het kader van de WetArhi aangezien het de uttvoering betreft
Het voorstel betreft de zienswijze van de raad. Het ooUege heeft e a i voorzet gegeven. De ingediende nerevtnjzen van de
ftacties wonien zonder meer meegestuurd. Dit agendapunt wordt met voonang uitgewerkt en meegezonden zonder
vaststelling door de raad. In het provindehuis is daannee de mening van de gemeoiteraad békené gemaakt De
finandële bytage die de vijf gemeenten gezamenlijk h e U » i opgebeld, wordt eveneens meegezondei. In de komende
weken zal overieg plaatsvinden over de finandöe ^ n g van zaken met gedeputeerde Van Engelshoven-Huls.
Het ls de raad nlet ontgaan dat de meerdertiad van twee geme&iteradvi zich niet kunn^ veroilgen met het voorste!
van Gedeputeerde Staten. Gemeente Bergambacht ztt anders In de gehele procedure. (Bemeente Nederiek voelt zich
geharnast (aemeente Nederiek noemt gemeente Ouderkerk op een niet-chique wyze. Het cdlege verwerpt de Indruk dat
gemeente Oudedcok een gemeente zou zijn die toezeggingen doet aan de rijksorganen die &voor hebben gezorgd dat
de gemeente een exba txjdrage krijgt maar nioet ztei alsof het allemaal wel een effect zal hd)ben. Dtt doe je niet Ik
heb tegen burgemeester mevrouw Van der Kluit gezegd dat ik het geen chique manier van doen vindt en dat wij zo niet
met elkaar omgaan.
De heer BURGER: Wat ls de redm of aanleiding dat geneente Nederiek met deze opmeddng kwam?
De VOORZTTTER: (^emeoite Ned&ldc haalt alles ult de kast om dit herirolelingsvoorstel te ontkrachten en torpedoen.
Het zou van kractit getuigen als de eigen srtuaüe cmtraal wordt gestdd. Ik vind er een vorm van hovaanjy in.
Gemeente NedeHek vindt dat zij alles prima voor elkaar heeft, acht zldudf btJzonder goed en op de rest kan worden
afgedongen. [)at schiet door. Dat moet een gemeente op dit punt nlet doen.
De heer TIMMERMANS: De WD-fracbe hedt kennisgenomen van het h&indelingsontwerp Krtmp^erwaard. Het moge
bekend zyn dat de WD-fractie een voorstander is van e&i herindeling van de huidige KS-gemeentcn, met als tweede
optie de KG-varrant, dus indusief Krimpe aan den Ussd. Bke andere K-vartent ts voor de WD-fracbe geen optie. De
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WD-ftacbe heeft aangegeven de huidige samenwerking binnen de K5 actief voort te witlen zetten tot de definitieve
herindding.
De voorgestelde fuse cq. hainddlng lijkt een onomkeert>aar proces, hoewd formed niets Is besloten.
Voor de WD-fracbe hebben de volgende zaken prtoritett
•
Het - m v e d mogdijk- In stand houden van de voorzientngen in de kemen.
•
Het realiseren van een sterte nieuwe gemeente m d voldoende armslag s i stagkradit Een tKtaalbare nieuwe
gemeente realiseren zonder stijging van de finandde dmk op de inwoners als gevolg van de herindding. De nieuwe
gemeente moet z d f de broek kunnen ofrfiouden. Is een finanded ge^xide nieuwe gemeente haalbaar en houdbaar
zowd op de korte als op de langere termijn?
•
Het starten van een nieuwe gemeente met een begrotingstekort ten gevolge van de herindding en de daardoor
lagere algemene uitkering ult het gemeentefonds, ls voor de WD-fracÜe een hard punt De ddddng van dit tdtort ts een
gezamenlijke verantwoordelijkhdd van Ryk, provinde en de nieuve gemeente. Wat gebeurt er met de reserves van de
op dit moment zelfetandige gemeente? Kunnen die reserves en eventuele opbrengsten, wonlen geoormerkt voor de
cxjde gemeente?
•
Een zorg voor de WD-fractie is h d op termijn realiseren van een nieuw gemeentehuls. Hoewd ocA de toatie
een rol spedt, is vooral het kostena^>ea een thema dat niet als een zwaard van Damodes boven de nieuwe gemeente
maghang^.
•
Een goede en adequate dienstverlening met een sterk ambt&iar^iaj^iaraBt
•
Het Instellen van e&\ werkgroep die de versdilllen In fiet rapport van de provinde en dat van BMC in kaart
brengten analyseert
•
Het kunnen blijven bouwen in de Ouderkerkse kemen en niet uthmssden met de andere kemen.
•
De keuze om slechts vijf gemeoiten te laten fuseren, mag niet lekten tot een nieuwe herindding in de nabije
toekomst
De heer MAAT: De PvdA-fractie kan Instemmen m d het ontwerYA)esluit van Gedeputeenle Staten om te komen tot de
herindding van een nieuwe gemeente In de Krimpoierwaard. Deze nieuwe geieenten zal ontstaan uit het samoigaan
van de gemeenten Bergambacht, NedeHek, Ouderkerk, Schoonhoven &\ Vlist Deze variant heeft altyd de voorkeur
gehad van de PvdA-fractie m d name v a n w e ^ de volgende argumenten.
•
Met deze herindding ontstaat een gemeente van drca 55.(X)0 inwoners wdke vddoende bestuurdcradit kent
om het gTX)etend aantal taken correct ult te voeren. Daamaast is de gemeente tn staal om e a \ betere dienstverlening
aan de burgers te realseren. Dit argument is In een aantal gemeenten door het ambtdijk apparaat onderschreven.
•
Deze nieuwe g ^ i e e n t e is vanuit geografisch oogjAJnt de meest kiglsdie optie. (xitAe delen van de
Krimpenerwaard krijgen een natuurfunctie dte de gemeentegrens overschrijdt en een eenduidige aanpak verlangt
•
Dc voOTg&iomen herindeling zal een dnde maken aan het KS-samenwerklngsvertand. Hoewd deze
samsiweridng de a ^ o p e n jaren op een aantel gebieden suocesvd is gevwest, Is sprake van onderlinge bestuurlijke
verdeddhdd en het ontbreken van een gemeensdiappdyk d n d d o d . De gemeenten hidden &\ hotnlei dkaar in een
bestuurlijke houdgreep. Waar de ene gemeente de liorizon zo ver weg tiad staan dat het onmogdljk was o m überhaupt
een stip te zien, was de horizon voor andere g e m e ^ t e n onverwachts zo dtehtUj dal zy er letteriyk over v i d e n . Voor de
PvdA is het einddoel van deze sanienwerking altr)d helder geweest, namdljk furéren tot een sterke vitale gemeente.
•
Het hukJig samsrweridngsverband K5 heeft geen enkete democratische legitimatie. Onze irtwoners hebben
geen electorale Invloed op de K5-raad. De venleddheU onder de aangedoten gemeenten hebben (te bestuurskracht en
dagvaardigheid van dit orgaan attljd ernstig ondermijnd.
De PvdA-fractie is van mening dat In de voortgang van de pnxsdure een aantal zaten aandadit behoeven.
•
I n een grotere gemeente is het onvermijddljk dat het bestuur op grotere afstand van de burger In de diverse
kemen komt te staan. Om feding en Interactie m d (te kemen te behouden, heeft vormlr^ van dorpsvisies of kernraden,
met een duiddijke omschrfjvlng van laken en verantwoordeUjkheden, een hoge prtoriteft Voorafgaand aan de
herindding zal hiervoor een duktelijk fonnat m o d wordai vastgestdd.
•
Het Is de wens van de PvdA-fractie dat het thans berdkte voorzieningenniveau in de kernen blijft gehandhaaM.
WQ erksinen hlert>y dat dit In een nieuw te vonnen gemeente vooral de verantvroorttelljkhdd ls van de nieuwe
gemeenteraad. Het Iqkt n i d gepast om over het poltbdce graf heen te willen regeren. Hoe sympathiek dat In dit geval
mag lijken.
•
Het in opdradit van de gemeenten door BMC uitgevoerde onderzoek naar de mogelyke finandëte consequenties
van de herindding, wijkt in grote mate af van de finandëte ond&txxiwing door Gedeputeerde Slaten. W Q pleiten voor
een vervolgonderzoek dat wonlt uitgevoerd docr de betrokken gemeenten in samenwerking met a m b t ^ i a r m van öe
provinde. Aan de hand van h d vervolgorKlerzoek ontstaat een duiddijk bedd van de te venwachten finandëte
consequenties van de herindding. De uiticomst van dit onderzoek zat medebepalend zijn voor de hoogte van de
sfarucbirde financiëte bydrage van h d ryk.
H d d o d van de herindding Is primair om te k o m ^ tot e&i bestuurskraditig sterke gemeente. Oeze gemeente zal beter
in staat zijn om, in het lidang van tiaar inwonas, de taken adequaat ult te voeren. H d doel van (te herindding mag ntet
het doorvoeren van een bezuiniging op openbaar bestuur zqn.
Mevrouw VAN ZUL: Dit is h d enige moment dat de raadsfracties iets kunnen s g g a i over dit (widerwerp. Vanavtxid
bespreken wij de ztensvirijze van de gemeente Oudertc&k m d betrekking tot h d herinddingsontw»p Krimpen&waard.
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De intrreng van de fracties tijdens deze vergadeing maakt ded uit van (te zienswQze dte zal worden gezonden naar
Gedeputeerde Staten.
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De samenwerking van de gemeenten van de K5 heeft een aanvang genomen In 2001. In 2004 wenl, na een evaluatte l i ^
2003, besloten de sti^tegisdie en operationde samenwerking te vasterken. Dat heeft zldi vertaald in een
^
Gemeensdiappdyke Regding dte in november 2006 In werking is getreden.
fi
wy waren cms er van bevAJSt dat door Gedeputeerde Staten al dte tyd kritisch naar de samenweridng van de KSgemeenten is gekeken en dat voor (Sedeputeente Staten een herindding vroeg of later een teit zou zijn.
a
Hdaas is het vDomemen van Gedeputeerde Staten om tot herindding over te gaan, of in ieder gevat dit te laten
onderzoeken, eerdo- gdcomen dan wlj hadden verwadit of gewikl. In 2008 ls cteor de SGBO een evaluatte van (te KSsamenwerking uitgevoenj. ( ^ 30 sepbanber 2008 versdieen cte 'etndiaf^oilage evaluatte K5'. Dit rapport droeg de
verwachtingsvolte naam: 'De stip bciven de horizon'. Oe aanbeveflngen In combinatte m d de titel van dit rapport gaven
voor de ChristenUnie aanldding om perspedieven te sen in een verdere voortzetting en zdfe versterking van cte
samenwerking. Er werd geadviseerd om een nteuwe evaluatie te laten f^atsvinden In 2012. Letteriyk staat In h d
rapport:" Geef de Inhoudelijke samenweriong de ruimte en de tijd en evalueer begin 2012 de KS-samenwerking. Op dat
t^dsdp kan ey&ttveel een besWurskractJtriteting aan de onJe zOn. Als de SBinenwerldng staagt en i ^ steeds m
ten-einen succesvol wontt sam&}gewerla, is de herindding een k)gisctie stap. Leg bet tx^ens^ande vast in een
ontwikkelagenda 2009-2012.'
De OiristenUnie is attijd voorstander geweest van bovengenoemd traject Dat had trjd en ruimte gegevei <}m meer
draagvlak voor herindding te creëren en, wat t)dangrijker is, mee* begrip voor een h&inddlng kunnen opleveren. De
keuze tussen 'blijmoedig fuseren' tegenover "gedwongen f u s e r e ' is n i d zo modiQk. Helaas heeft Gedupeerde Staten
ons en de (Bemeensdiappdijke Regding K5 nid cte tijd gegeven om uit te groeien tot een rt^uuste en krachtigere
samenvtf&ldng van waaruit herindding een teglsdie stap had kunne zyn.
Nu (ïedeputeente Staten tot dit herinddingsontwerp is gdoomen e voomemens is de nieuwe gemeente per 2013 een
fdt te laten zyn, maden mj h d voor ons meest Ideate traject toslaten. Wij willen ons Inzetten voor een goed fxoces m d
bovenal het beste voor de inwoners van Ouderloerk. Een K6 is voor cte OiristenUnte een optte, afs dit cte gemeente
behoedt voor een nieuwe ftiste op korte termijn.
Wij staan aan de vooravond van (te cteifinttieve besUsdng over tiet herinddln^cmtwerp. De gemeentaaad mag een
advies geven mkldds een zieswijze. De OiristenUnie-fractte maakt van de gelegenhdd gebruik om de paFMcre inbreng
dte bij de stukken is gevoegd, boe te lichten e h d een en ander te zeggen over de concept reactie dte is opgestdd om
te dienen als zienswijze namens (te gemeenteraad.
In grote lijnen kan de OiristenUr^fractte zich vinden in de reactie zoals dte is varwoonj. In de reactie wordt kort de
gevolgde pnxsdure genoand en wordt mdding genaatt van (te drte bewonersavonden die zyn gehouden c^ verzoek
van de gemeenteraad. M d name de zengen, hartenkreten en wensen dte door de inwoners zi}n geuit, zyn van groot
belang. Het is goed dat die zo wortten genoemd. In cte reactie wordt op pagtna 3, na de wensenlijst van cte aanwezige
inwoners, gestdd dat (te terugkerende vraag betref^Kte cte gemeentdyke f i n a n d ^ opvallend is. Dat is terecht Mtjn
fractte mist nadmkkdyk de zorg die Is geuit met betrdcking m (te vcxirzieningen en (te dtenstveriening. Dte zorg is de
onze. wy wille namens cte raad het zorgpunt c^igenomen zien in de reactie.
In deze reactte wortten nadrukkdijk de finandële consequenties van de herindding en h d traject daaraan voorafgaand
In bedd gebracht e verder toegelicht In e e btjiage. Wg slutten ons volledig aan by de geuite zorg. Hd Is
onverantwovd vnllens en wetens e e nteuwe genteente op te zadeten m d een finanded tekort van enkde miyoene
euro^. Zdo^ m d het zeer firagiete finandëte vertede van de gemeente Ouderkeric in h d aditerfwofd. Oat moet ten
enen mate vmxde voorkome til) óe nieuw te vormen gemeente.
C^ pagina 4 wordt e ^ voorstel gedaan voor een gezamelijk traject om h d finandëte tekort ln kaart te brengen zodat
daarover Inhouddijk overeenstemming iQn wonde beelkt Voor de OJ-fractie ts dat te mager. Er tijn versciilltende
finandëte berekelngen in ombop namdljk cte berekeing van BMC en de berekening van de provincte genaamd
"finanded onderzoek herindellngsvarianten Krimpenenvaard'. Het Is voor mljn fractie onmogdyk om m d deze cwee
totaal v o s ^ l l l e d e berekenlnge e e predes bedd te schetsen van definanciëtestatus van (te nieuwe gemeente.
Wlj stdten voor e e weHcgroep in te stdten bestaande uit finanded deskundige van Rijk, provincte e K5-gemeete.
Deze werkgroep dod onders>dc naar de verschillende rapporten en variante en tield vergdtJUngen m d l e o e t
henngededde gerneente om tot een reddijk, eensluidend e gedege financied p l a a ^ te kome. Pas wanneer een
goed inzicht kan worde gebode in (te financiëte conseciuenties van de henncteling e (te finandëte status van de
nieuwe gemeente, kunne wij e e goede afweging e keuze make om tot overeenstemming te kome. H d tekort dient
middds e e conoed voorstd tot e e extia finandëte bydrage te wende opgdost
De papieren Inbreng van de OiristeUnte lijkt ons dukteiyk en behodl nid ved bseliditing. De klentitdt van onze
gemeente, de dgen oouteurtecate,is byzonder. De sodale structuur en bebokkehdd zyn ids karakterïstieks dat WQ
willen betioude. Voor de Inwonas van Ouderkerk is betroktenhdd e zorg van de (^aateeltjke overhdd belangrijk e
e e groot goed. Dat vindt ook de CJiristenUnte. Een inwoner van Oudericerk kiest bewust voor de ktetnsdialighdd, de
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groene leefomgeving en de sodate betrokkenhdd. Voor de OiristeUnte zijn zorg voor dkaar, dJenstbaaiheid dicht bij de
burgers, omzie e betrokkehad speerpunten uit het verMenngsprogramma e hd coalitteprogramma. WQ wille dit
speerpunte laten zijn in cteze ztenswijze. Uiteraard zijn hiervoor finandSe middden nodig. Dat Is de r e d e van ons
pleklooi om hienyver hddeihdd te krijge om tot overeenstemming te kome.
Ik wil hd vcrigende zegge betreffende (te Inbreng van de SGP. De heer Van óer Ham noeit onder hd kopje
^menwerking* de motie van 9 juli 2009. In deze motte wordt het bdang van versterking van óe samenwóidng In KSverband geaccentueerd. Deze motte te o p g e o m e In hd coatiOeakkoord. In deze motie wontt aangegeve dat
versteridng rwodzakdQk is en bpjft e óoA geen uitspraak over e e mogeDjk dndper^)ecbd zoals ook de KS-oommisste
dat niet heeft gedaan. De heer Van der Ham condudeert dat de moOe aangeeft dat op 9 juni 2009 besluitvonning over
herindding prematuur Is. Dat ls echt e e andere interpretatie e nooit de Insteek van de motte geweest De motte heeft
wOten aangeve dat wy zowd h d ene, als hd andere moete d o e namdyk de advieze van cte K5-a>mmisste Integraal
ovememen e daannee cte K5-samewerklng versterken e md e e o p e Uik de herindding u y v e vol^i. Hd trfyve
bewandeten van twee qioren.
De heer BARTH: De opstdllng van de SGP-fractie by de dlscusste over de herindding is attijd duktelijk geweest Het
standpunt was dat zdfstandlgfidd bcTve fuste gaat en als sprake ls van fti^ dan mod dat ln e e keei goed worde
gedaan. Wij hebbe deze opstelling de afgdope jaren consequent gdcoze. wy hebbe de nadrok steeds gdegd op
versterking van de samenwerking t e behoud van de Ktfstandighdd. wy misse e e evenwichtige benadering In de
discusste over cte bestuuriyke toekomst van cte Krimpenerwaanl. Sinds (te indielng van óe PvdA-motte van
deoembo- 2008 e cte daarop volgende rapporten van óe commisste Leemhuis e de Provincte ls onverkort gdcoze voor
één dnd perspectief namdyk herindding.
De SGP-fractie vindt fid betreurenswaardig dat een samenwerldngsvariant, waarvan er meente/e ln Nederland zijn e
ons t e voorbedd kunne zyn zoals Drechtstede, ctearmee vcriledig bulte bedd ls gekome. De raad heeft op
9 juti 2009, mevrouw Van Zi)l refereerde daaraan ln haar bydrage, e e motte aangenomen waarin wordt aangedronge
op tiet uttvoeren van cte aanbe\«Hng van hd ondazodc van SGBO dus dat mod worde i n g e ^ op versteridng van de
samenwerking. Dit kis van hd eindperspectid. In h d ooalitieprogramma is deze motte uitgangspunt tn de discusste over
de bestuuriijke todcomst van Oudericeric. Hier dod zich een serieuze vraag voor. In cte tndkïiüng op de motte van
9 jull 2009 is ultdrukkdyk gezegd dat (te versterking van óe samenwertclng, waarop in deze motte wordt aangedronge,
kis mod wonten gezie van hd tiestuurirjlce dndperspectief van de Krimpenerwaanl. Dat houdt een samewerting in e
hd nid voorsortere op herindding e ook nid om herindeling per se te voortome. In hd coalttieprogramma staat dat
de motie wordt genomen als ul^angsfHint e dal In dat kader e e herindding mod worde voortierdd. Dat is een
merkvraardige positie want de motte wordt, ultdrokkeiyk t e g e de bedoding waartoe deze ls Ingedied, geplaatst in hd
traject naar herindding. Kunne de ooalttiepaitije aangeve twe de Inzd van tid Goafitieprogramma t e g e de
aditergrond van deze center door de diverse partije Ingenome standpunte mod worde begrepe?
De SGP-fractie heeft schriftdijk bdangrijke punte Ingediend. Oeze zuOen als bijlage bij de zienswijze worde
meegestuunl naar de provincte.
•
Draagvlak. In twt herinddingsontwerp Krimpeetwaard tegt cte provincte cte nadruk op hd bdang van de
aanwezigheid van draagvlak binne hd gebied e op voorstdie over cte bestuuriyte todcontst van de Krtmpenawaard.
De constatering kan vnrden gedaan dat g e e draagvlak bestaat voor cte gqiresenteerde heHnddlngsvartente. Vanuit
d i e hoofde Is hd nid duiddijk op b a ^ van wdte doorslag^vende a r g u m e t e de provinde tot (te skitsom loimt dat
e e K5 de optossing te of mod zqn voor e e bestuurskrachtige Krimpenerwaard. Er kan hooguit wonten gezegd dat
rdatief het meeste draagvlak aanwezig te voor hd bestuit om tot e e KS-gemeente te kome. TegeT^k moet wonten
opgemerkt dat dit draagvlak minimaal te e dit ingrijpende bestuit ntet rechtvaanjigt Uit de gehoude
raadpte^ngsavonde kunne nid zonder meer oxidusies worde getnikke. Er waren stechts e e tiental bezoekers
aanwrezlg daarbij de pofltidc betnsktene nld meegerekend. De inwoners dte zijn geweest, hebbe vooral angst over de
todcomstige ontwikkeling van de finandëte laste e h d behoud van voortielnge.
•
Samewerking. Door meerdae gemeente, ook ckior gemeente Ouderkak, ts het belang van versteridng van
de samewerking ln KS-verband geaccentueerd. Het coalitteprogramma van gemeente Oudericerk van 20 afml 2010 gaat
ult van de motte van 9 juli 2009 en condudeert dat tïesluftvonning over herindding op dit moment prematuur te. Er dient
te wonten ingezd op versterking van de samewerking ln KS^vertiand conform de aanbevdinge van SGBO. De
besluitvorming over e e eventuete herindding dient later te worde genome. Dit duit aan op (te tnuding van
Bergamtiacht dte besluitvorming over evenb^e hendding aan de tiand van een evaluatte van de KS-samenwaking nid
eercter dan In 2012 wilt n ^ n e . In h d herinddingsontwerp wordt hiaaan onvokloende aanitecht gegeve.
•
Rapport-Kakten. ]n h d kader van de Brede Heroverweging door de ryksovahdd ^ n ongevea twintig
rar^xiHen verschene, waarin voorstdten djn opgenome om tot forse bezulnlginge te kome. In het rapport dat
luistert naar de naam "weri^roep-KakJai" worden voorstdten gedaan vcxir (te toekomstige gemeentdrjte a i provindate
Inrichting van Nederiand. Hd is mogdyk dat dit rapport e e rol gaat spele bij de bdddsvorming van e e nteuw
tebinet In hd rapport wordt e e fors grotere gemeetelijte schaal vocvgestdd. Los van hd fdt dat dH nid de lyn te die
de SGP-fractie voorstaat, mod rekening worde gehoude md mogdyk nieuw bddd In hd kada van gemeentdijte
herinddinge. Hd vooriiggende herinddingsontwerp tioudt tiiermee g e e rekeing.
•
Altematieve. Het herinddingsontwefp focust op de variante K2/K4, K5 e K6. Er wordt nid Ingegaan op
cultuuraspecten tusse de samen te voegen keme en de gemeente dte vooralsnog bulte óe herindding wordt
gehoude. De geografisdie ligging loimt nauwdqks aan cte orcte. De kem Oudericeric aan d e Ussd te In sodaal-
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maatschappelijk opzicht goed vergdykbaar md Krimpe aan (ten Ussd. Voc»- de SGP-fractte Is e e herinddingsvariant ^
dekbaar waarin daarmee meer rekeing worctt gehouden namdyk Krimpe aan d e Ussd, Knmpe aan dai Lek,
.^,
Oudericeric aan d e Ussd e Lekkerkerk enerzijds e de ovenge gemeente anderzijds. De geografische ligging Iddt
^
wdlicht tot hd prefereren van e e K&-variant
^
•
Rnand^. Hdtezea waarschijnUjk dat de K5-herirvteling vcxir eictia uitgaven gaat zorge. Gemeentdyte
^.
herinddingen overal te lande hebbe ultgawze dat de gemeente dte ult cte herindding ontstaat mea uitgave dod c ^
moet doe dan de afzonderiyte gemeente van voor de herindding. De rekeing daarvoor komt bij cte burga. Hd mod,
duktdijk zyn dat ate tol e e herindding wordt beskite dit nld tot e e kostenvertioging mag Idde. De SGP-fracttete|1^
beteuwd naar hét standpunt van de overige fracties als e e nieuwe gemeente start md e e tekort dat ten ofrfope tot^
€ 7 miyoe. Zyn de andere partije dan nog steeds voorstanda van fierindding?
De SGP-fractie kan in grote iijne instenme md óe vooriiggende reactte van hd gemeentebestuur e «^1 twee
wyzigingsvoorstelten Indienen.
Pagina 1, vierde alinea, laatste zin: verwijdere "Gedeputeerde State ... heeft.'
De hea MAAT: Ik vod a niets voor om aanpassinge te doe in hd concept zoals dat ls voot gestdd door hd coltege.
De hea BARTH: Ik std twee aanpassinge voor.
De hea MAAT: tk wil aanpassinge eerst in de fradte bespreke. Ate a aanmerkinge zijn op hd vooriiggende concept,
dan zyn cte mogeiyktietten aanwezig om dat te verwoorde in de zienswyze.
De VOORZITTER: De hea Barth heeft hd recht WQZlginge aan te brenge in het stijk. De hea Maal heeft hd redit om
hd daarmee nld eenstezyn.
De hea BARTH: Ik heb e e tweede wjJziglngsvDorstd.
Pagina 4, vyfde alinea, na (te zin die start md Conduderend: toevoege 'Zonda dnxturete finandëte oplossing
voor de voorziene tdcorte, ten de gemeenteraad van Ouderkerk nlet In^emme met e e herindding."
De hea VAN DER VLIST: De TienswUze van hd O^Ateafgedrukt in cte toegezonde stukke. WQ stemme in md cte
voorliggende notitie. Het CDA gedl In de zienswijze aan dat e e K4 geen altematidte.Verda in de procedure komt e e
e anda in de Tweede Kama. Ms gemeente Nederidc modtyk dod en óe Tweede Kama zegt dat de zteilge mense uit
Nederlek nld mee hoeve te (kie, dan resteert e e KA. Wq bevinde cms dan in e e gehed andere situatte. Wat hd
CDA bebeft, wordt nadmkkdyka In de stukke gestdd dat gemeente Ouderterk gaat voor e e K5-henndding.
De hea BURGER: Stdt het CDA dit voor ate wijziging op hd stuk? Oeëert u hiermee een voonvaarde dat als de
herindding e e KA biykt te zyn, dat hd CDA dan tege de herindding Is?
De fiea VAN DER VUST: Ik zou de tekst op dit punt wille aanschape.
De hea BURGER: Hd aanscherpen van e e teksttetetsanders dan e e voonvaarde creëren. De SGP-fractte creëert een
voonwaarde namdijk als e e financied gat ontgaat, dan is m e tegen óe herindding. Dod hd CSA dit evaieais md de
voorwaarde ova de KA7
De hea VAN DER VLIST: Hdtede toon dte de muztek maakt Hetgee je wilt, ten duiddijk wtxde omsciireve. Zo
dukldQk, dat hd duiddijktedat Je iets anders nld wtlt Hd CDA wenst nid te formulaen in cte zin van ate dit nid
gebeurd eten. Hd CDA stdt voor dal zea dukidyk wordt geformuleerd dat gemeente Oudericerk allee voor e e K5
gaat
Hdtenid bekend In hoeverre krantenartlkde de vrerkdykhdd weergeve. Wonda bove wonda heeft gemeete
Bergambadn gezegd mee te doe aan de K5 mits de overheid garant staat voor e e aantal miyoene euro's. Hd tioeft
voor my ntd ate voorwaartte te wtvde g^irmuleerd, maar in het stuk dient dukteiyk te worde opgaiome dat van
hogere overtiede finandëte middeten besdiikbaar moden worde gesteld.
De hea BURGER: Ik begrijp dat u ntet van voonvaarde hcxidt, maar hd CDAtenld dukidyk. Wattehet standpunt van
hd CDA ate hd tekort van € 7 mlljoe aanvtczigte?Is hd CDA dan voor cte herindding?
De hea VAN DER VUST: Als hd zover is, dan tiezie wg hd c^ dat moment Ik houd ntet van als-dan formuleringe.
v/ij moeten duidelyk stdten hoe hd ervoor staat Er wordt e e zorgdqtefinandëtesituatte gesdidst In hd stuk dtent
te worde aangegeve dat erges gdd vandaan mod tome om óe fierindding mogdijk te maken. Dat mod sbak
wonten geformuleerd.
De hea BURGER: U bent hd eens md cte voorwaarde van de SGP-fractte, maar u m1t hd ntet In het stuk hebbe
c^igenome?
De hea VAN DER VUST: Ntd in de zin van, ats u dtt ntet dod, dan doen wij dat rüet Nid op dte manter. Wd scherp
formuleren dat wij e e grtxit finanded probleem zie, en dat het probteem mod worde opgelost
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De hea BARTH: De hea Van d a Vlist wil h d ntet als voorwaarde tiebbe geformuleerd. Hd toegevoegcte voorstd van
de S0>-fractte te bedodd ate drukmiddd richting provincte om m d gdd o v a óe brug te kome. H d CDA wortft (^ haar
w e k e bedierid e ten h d SGP-vocvstd steune.
De heer VAN DER VLIST: Ik zal de tdcst m o d e tezen. Aan de stukke was de brief van de Ondernemingsraad
toegevoegd. Ik neem aan dat deze tirief wordt aangehecht. Ik h d i twee sterte punte geteze. De Ondememingsraad
zegt dat in h d herindelingsontwerp van de provincte e e te negatief bedd van gemeente Oudericerk wendt geschetst Ik
ded deze mening. Sommige van onze partners In de Krimpenerwaard d o e dat eveeens. De Ondernemingsraad zegt
dat intensivering van de samenverklng in feite nld tot oplossinge zal tehje voor dte onderwerpe waarop wij ntet
intensief samewerken zoats (te strategische onderwerpe e de plancdogische e eoonomisdie ontwüdcelli^. Hd
probteem ls dat de vijf gemeeten vanuit tid ügen bdang redenaen. Btj h d ontstaan van e e nteuwe gemeente ten
vanuit het bdang van h d totaal tot opkissinge voor dit soort vraagstukke worde gekome. Dat te e e betengrijte
overweging.
Mevrouw VAN ZUL: Kan de voorzitta tte status van h d vooriiggende document mdde? Dit te e e zienswijze van de
raad dus cte raad ten wijziginge aantnenge.
Oe VOORZTTTBl: Ik b e gestart m d te zegge dat wy dit stuk ate suggestte aan de raad voortegge. Na óe vergadering
wordt de naam van de secretarte vervange door de naam van cte griffier. De raad verduurt h d document. Ate cte raad
dat wensdyk acht mag h d stuk worde herschreve. tte Indietermyn tot 12 jull 2010tefataal.
De cebate vraag die by e e haindellng mod wonten gestdd te cte volgende. Op wdte vrijze wille wy e e
gemeentebestuur ova twintig of dertig jaar laten fundteneren? Dat te de centrale vraag. D o e wij t i d op deze wyze?
Doen wy h d op deze vnjze indusïd e e wirwar van gemeeschanidyte regdinge? D o e wlj h d via dcxxzichtige of
ondoorziditige samewakingsverbande of via e e adequate mocleme wijze? Steeds mea teke gaan vanutt h d RJjk
naar cte ganeente. In 2015 mod in h d kada van de één-lokd-gedachte e e gemeente antwcxmj hebbe op alte
vrage dte (te burger aan de overhdd wil stdten. E e gemeaite moet dat kunne e worttt geadit dat te gaan d o e . Er
mod sprate zijn van e e zekere schaateprong. Ate a sprate te van e e herindding dan mod dat goed worde gedaan.
Hd CDA heeft duiddyk gestdd dat h d gaat om e e K5 e g e e K4-gerTieente. De SGP zid wdllcht e e K6 voor zich
gezie <te sociaal economische e culturde relatte tusse Oudakerk aan d e Ussd e Krimpe. De kem Gouderak fieeft
minda relaties m d ganeente Krimpe. De gemeente dienen e e dusdanige sdiaal tiebbe dat de t a k e e
bevoegdhede c^ h d hogere niveau kunne worde uitgevoerd. E e gemeente van 55.000 inwoners hedl e e
zodanige sdiaaL Hoe temt h d dat e e negatieve klank wortft verbonde aan t i d ultspreten van h d woord
sdiaatvergroting? Dat te zeka de laatste j a r e h d gevat. Fusies van schoten e fusies van banke h d i b e gddd tot e e
wtesdend maar meestel negatief bedd. V^j z i e e e tegendraadse beweging ontstean. (temeente Ouderkerk hedt 8.000
inwoners. Kan gemeente CXiderkerfc in 2015 e e diest vertene zoals de burga vraagt Hd gaat nid cm cte Inzd van
de matsen, itet gaat nid om h d onttireten van proactief beteid. Kunne vnj de t a k e m d cte beperkte menskracht
uitvoeren? Hd antwoorel te nee. H d te e e duiddijk antwoord. Daar kan g e e winwar van gemeenschappdyte
regelingen ids aan h d p e . De zaak wordt verslulad e dat te nid wensdyk. De burga verlangt e e tran^iarant bestuur
en een krachtdadig opbede van óe ganeente. De gemeente ten op haar vaantwoordë&jkhdd e d a d e w o r d e
aanges|voke. De scïiaal van de gemeaite tioeft n i d geUJk te zijn aan óe schaal van óe dienstvertening. De
diestverielng ten op een kldneie schaal wonten uitgevoerd eten de grootte van de gemeente. Daarby kunne altertei
situaties wonten tiedadit zoals wykrade, dedrade of andere vorme zoate dorpsvisies passend bq cte cultuur van h d
(kirp. Een gemeetdokd in óe eerdere gemeenten te dekbaar. H d ten zqn dat de mense in deze terne e e aantal
ftmcties biyve vervulten.
E e Iddne hechte gemeeschap zoate Oudericerk aan d e Ussd, Lageweg, Ussellaan e Gouderak blqft goed
funcboneien In e e grotere e e h a d . Dat staat voor mij absoluut vast M e zal zich zdfs tets sterica profilere t e
opzidite van de andere gemeente. De kteine kemen tome op voor cte eige bdange. Hd te van belang om de
burgers bij hunteefbmgevingtebetrekke. Bjj e e centiaal gemeentehuls mag g e e sprate zijn van e e dirigtetische
viste maar h d zichzeif laten zyn van de gemeente.
De marsroute te om e e dnddod of pten te fonnulaai. Sommige fracties zegge dat conform cte motte utt 2009, die
aansdiuurt l e g e de motte van decemba 2008, e e elnddod e e e ptenhorlzon mod worde geformuleerd. H d gaat
in de KS n i d om de democratische legitimatte volgens de PvdA. Ate op een dergdyte intensieve mania m d dkaar wcmtt
samaigewerkt e ieda de samewerking tot e e hoga plan wil b r a ^ e , dan te t i d logtech om daaivan een gemeente
te make. Ite ondcxKzichtige laag wordt verwyderd e a komt e e transparant tiestuur. Dan ten tiTqmoedig worde
gefoseerd tot e e nieuwe gemeente. De keme kome ultaaard zdf cxA op voor h d behoud van de voorzieinge.
T e aanzten van h d willes e wetens opzadeten van de nieuwe gemeente m d e e finanded tekort h d volgende, wy
vericeren n i d in de positie om voorwaarden te stdten of consequenties te verbinde. Hd Initiatief te van de provincte.
Wij hebtie de regie ntet mea In tiande. De provinde heeft de regie van ons vandaan genome. De provinde start de
procedure en stdt de vcxirwaarde. De provincte bepaatt de marsroute. Je gdooft In cte nieuwe ganeete of niet Hd te
nid mogdyk ln te stemme onder bepaakte voorwaarde. Te alten tqde zat gedurende de komede Jare e e moment
kome waart»j nid wordt voldaan aan de finandëte voorwaaroe. De uiticering ult h d gemeentdonds geeft nadrukkdyk
de verdeelmaatsteve aan en de voorwaarde gekJed voor iedere gemeaite dte cte uttkering ontvangt De uitkering te
verduU>dd in h d teder van de frtetievagoeding. Dat te e e bdtooriqk bedrag maar structured volsbdct onvoldoende.
Wq n x i ^ e bij BZK m d e e aantal ganeenten die in dezdfoe sfea zftten, pndiere te bevnerkstdlige dat a mea gdd
komt voor de herindding. Op h d moment dat de regering e e steof^iremte geeft voor oude auto, staan mensen In r i j e
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voor (te deur. Oitzdfoe gddt voor enagiebe^iaringsubskfies zoate zonnepande. Deze regdinge zyn uitgeput e t^ <@
vn}ze van qirdce aan hun d g e sxres t e onda gegaan.
P
wy zijn h d erova e e s dat dit structureel verkeerd zit Een voorwaarde stelten bt) e e fuste, te nid mogelijk. Wq
O
moete h d m d dtear opkisse. Ik wed op vcxirtiand dat ondanks het fdt dat wij hieraan ved energte faestaten, dat O
wy het niet haten op de door u voorgestelde wijze. Wq moete het eerst eens worde m d (ïetteputeade State ova deS
waardering van de functie. Wy hebbe mea gelyk dan Gedeputeade State. (Gedeputeerde State zegge van dit zqn p
cte koste e de toekomstige uitgave. De ambtenare vocv de nteuwe ganeente worde e e of twee satetisschaten
p
hoger Ingededd gezie de kwalitdt die mod worden aangetrokke voor de grotere gemeente. Ik ontraad cte raad om ^^
e e voorwaarde te s t d l e .
Het voaen van e e tweesporenbdekJ te goed. Er mod enerzqcte worde getracht de samewerking te gaan tntensivere
e ancterzijcte te werice aan de nieuwe gemeente. H d zou t^RSC^ of ontogisch zqn om de samenwerking te stake e
te starte m d de herindding. Anderstnn w a ü dat eveneens ntet H d mod In elkaar overvtoeten om te k o m e tot de
vorming van e e gemeente.
Oe uitvoering van de Wd-Ariil te e e zaak van i i d cotlege. M e gaat m d de provinde om tafd zitte. Ik std vcxx h d
resultaat daarvan af te wachte. Hlerova zal het nodige wonle gezegd. De Statencommisste zal zich o v a dit punt
zeker txilge.
De C^Ktememln^raad te van groot bdang. By h d eerste gesprdc m d de Ccxnmissarte des KoningstedutoeUjk gezegd
dat van gemeente Ouderkerk ntet h d bedd mag ontstaan van e e ln zidizdf gekeerde desc^ate gemeente dte niets
m e a ten e zidig mod worde gevonde. De gedeputeade zd dat hy iets m d gemeente Ouderteric moet Ik
antvMordcte han dat de raad goed vtxir zidizelf zorgt e opkomt
Ik ten nid garanderen dat de Kama g e e vnjziginge aanbrengt tn h d voorstd. De Kama heeft h d grondwetteltjte
recht om amendemente In te dienen. Er zyn ved vocnbeelde dat e e ganeente vordt ultgeamendeerd. Als öe
gemeente m d goed ondertxxnvde argumente naar voren komt, ten e e amendanent wordt Ingediend. De Kama kykt
op de taart e zid voldoende bestuurskracht In e e KA. Vtnj hebtie dit ntet In de fiand. Wy w e t e g e e van alten hoe
dat gaat lope. Wd moete m d goede argumenten kome dat de K5 nid Kmda de gemeente Nederidc ten.
De nieuwe gemeente bepaalt of in de Oucterkaicse kem ten worde tityve gebouwd zixxla uitwissding met andae
kemen.
Op 1 januari 2013 kome alte reserves van cte gemeente ln e e pot teredit H d coiiege ten daar niets aan doen. H d te
mur voor gemeente dte reserves hebbe. Nid alte gemeente kunne net ate ganeente Ouderkerk zeggen te
beschüdce c;va e e meerjarebegroting m d e e duitend meerjarenperspectief, wy moete ons nid l a t e drukke in
h d Calimero-effect dat wq Udn en zidig djn. Er is abscrfuut g e e raten voor om dat te d o e . De retening- e
begrotingsresultete worde In e e tiegroting o p g e o m e . De grote tdcorte ontstaan (xrxlat wordt uitgegaan van e e
aantal investeringe In de traditte die t ^ e e nieuwe gemeete fiore. De ganeete Westiand te vijfjaar gelede
geftiseerd e wiMe e e gemeentehute bouwe van ongevea £ lOOmiljoe. De gemeeteraad heeft na vijf jaar prate
tiestoten dat hd gemeentehute nid vrantt gebouwd. Wat te de rede voor e e groot gemeaitehute? Waarom geai ktein
bestuurstentoor en behoud van functies in de oude keme? In dit soort zake mod uitermate zorgvuldig worde
gdianddd.
De hea TIMMERMANS: De voorzitta ontraadt de raad voorwaarde te stdten. t ^ te h d e l g e moment dat de raad zich
dukletök ten ultspreke ova zake. Aan h d dnde van de rit ten de Ivteeóe Kama anders besluite. De Tweede Kama
ten de woorde van de gemeenteraad negeren, maar dan zyn deze wei gezegd. De gemeenteraad van Ouderkerk zit a
tevens vtxx de bdange van de nieuwe gemeente.
T e aanzten van t i d eerste amendement van de SGP std ik voor de zin te ( a t e staan maar h d wowd teredif te
verwQderen. De WO-fractte acht h d tweede amendemet van cte SGP-fractte overtxxlig.
t ^ tieer VAN Vi^NDEN: Ik d e k dat h d woord terecht* te opgaiome aangezie h d e e terechte constatering te ttet h d
grootste draagvlak aanwezig te voor de K5.
De h e a TIMMERMANS: Hd woonJ terecht* te e e waardeoonted e g e e fdtdykhdd.
De VCX)RZrTTER: Het woord terechf te e e waanteoorded. De zin wonlt door verwqdering van h d woord terec^f nld
minda waanlevol.
De hea MAAT: Hd tietoog van de voorzitta had e e duiddyte en goede kqk op de realiteit van vandaag de dag. Ik
werd blq van h d stdien van een vraag aan onszelf. "Zijn wij als gemeentebestuur van e e gemeente van 6.000
inwonas In staat om in 2015 de burgers vokloende te bedienenr Deze vraag te achtawege gebteve in de dtecussies.
De PvdA-fractie respecteert de zienswyze van óe andae partqe. Wrj w e t e dat andere partye e e andere keuze
voorstaan dan de PvdA-fractie. De kteinsdialighad van de kldne k e m e e de ooulairtocatemod behoude blqve. Ik
k e (te k e m e vanaf t i d moment dat deze ved kteinschaiiga vrare dan nu t i d geval te. De kem te al veertig jaar
behoude gebteve. In NedeHand heeft g e e e k d gemeentebestuur invtoed op de couleur tocate. De couleur tocate
wonlt gemaakt ctoor de inwoners zdf. (ïemeente Ouderkeric tïestaat 25 jaar maar (Couderak te Goutterak e
Ouderkeric aan d e Ussd te Oudericeric aan d e Ussd gebteve. De couleur tocate biyft gegarandeerd.
H d herinddingsproces lijkt zyn dnde te nadere. Het te een prooes van bijna tten Jaar. De geschledete lykt zich te
hertiale. Ik heb in 1985 bewust meegekregen en meegeteze op wdte mania de herindeling tot stand te gekomen. De
probleme e discussies die wlj nu voerai, w a r e destijds eveeens aanwezig. lederee vAsA op vtx^harxl dat e e fiisie
tussen Oudericerk aan d e Ussd e (kiuderak probleme op zou levere. H d betreft bvee verschiltende terakters. Hd
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vras bekend det h d voor de nieuwe gemeente bijzonda lastig zou zyn om finanded h d hoofo boven w a t a te houde.
De burgemeester heeft destyds gezegd dat h d standaanJ te dat h d ambtelijk apparaat wordt opgeschaald. Sommige
zake verandere niet, maar kome wea taug.
Op h d moment ctet partqe p l d t e vcxir zdrstarxligheld, vraag Ik my af of wy ln 2015 ate bestuur cte burgers voktoende
kunne bedlene. (^emeente Ouderkerk bestaat op dit moment byna 25 jaar. Hoe zid u h d ab in 1985 h d verzd van
de burgers in bdde k e m e vras gehonoreerd? Hoe had u gedacht dat gemeente Ouderkeric e gemeente Gouderak
zdfstandig hadde kunne opereren? Zld u dat zitten?
Mevrouw VAN ZUL* Oe hea Maat sprak In zyn betoog o v a partye dte zkh voor zelfstendigheid ultspreke. De hea
Maat keek daarbij onze tent op. De ChristeUnie-fractie voelt zidi ntet aangesproke.
Ik b e biy dat wy van de hea Maat de garantie krijge dal de Identiteit van de k e m e In onze gemeente behoude
bDJve. (iaranttes kunne byna nld wonten gegeve, maar h d te prettig dat de tiea Maat dat wd doet lederee
b^rijpt dat wq btfts zyn op onze keme e de geneente.
De zorg betreffende de dienstvatenlng e vtxxzielnge wordt door onze Inwonas gerxiemd. Datte(te r e d e dat h d ln
óe zienswijze rrxid worde genoemd. Ite raad vtndt f i d een betengrijk asped.
De woorde van de voorzitta verontnisten my een beetje, wy moge geen voonvaanten stdten e kunne e k d iets
meegeve dat wy bdangryk vInde. Dat geeft e e kraditetoos gevod. De ganeente mod aantone dat wy ate K5
verda w i l l e . Dat te hetgee de voorziner zegt Ate dat n l d vokloende vrardt ondertxxiwd, ten Iets anders gebeure.
Er zit ved mimte tusse de twee rapporte. H d uttgangspunt te nid dukidyk. Dat te (te rede cxn e e werkgroep voor
te stelten.
De hea BARTH: De 5GPtede eige partq dte pldt voor zelfstendigheid. Dat te vanavond dulddqk geworde. De SGPfractte Stett ntet dat de zd^tendlge gemeaite Ouderkeric zonda samewertclng verda ten. wy zoeten h d altematief In
e e samewerkingsnKxtel zoate dat bqvoortiedd ln de Dreditstede functioneert ln andere provinctes zQn
samenwerióngsvertiande waar gemeente zdfetandig kunne functionae op baste van samenwerking, wy hebtie
hlerova verschil van Inzkiit De voorzitta vroeg vraarin vrij gdoven. De SGP-fractie gdooft in e e andere optossing dan
de meerderheid van deze raad. Dat te e e goed recht Wq zyn reattedsch e z i e dat h d proces vrUwd onomkeerbaar te.
wy WiUe In de zienswyze zo dukteïqk mogdyk z i e verwoont de aspecte dte voor gemeente Oudericeric van bdang
zyn.
Ik std e e gewyzigd amendement voon
Pagina A, vijfde alinea, de zin 'Conduderend ... rijk.": de punt te vavange door een komma e toe te voege: "vraarby
de gemrónte Oudakerk van mating te dat a e e extra structurete bydrage dient te k o m e . ' De reactte m o d worde
gedrage door h d totaal. Ova cte finandëte positie van e e nieuwe gemeente te óe raad t i d eens. Iteze mod zo
gunstig mogdijk zijn zonda e e start met tdcorte. Vandaar dat óe SCSP-fradte a aan hedit om dat met nadruk te
vermekten e In deze notitie mee te sturen.
Mevrouw VAN ZUL De CU-fractte stemt in mrt h d verwijdaen van hrt v«iord taetJif.
De VOORZITTER: Hd valt ml] op dat a g e e reactie of zienswyze van de burgers ult Oudakerk aan den Ussd of
Gouderak bij de provincte in ingedtend. Oe provincte heeft byzonda ved reacties ontvange uft Nederlek e
Bergambacht Er zyn e e paar reacties utt Vlist e Schoonhove ontvange. Dc heb deze reacties doorgerwme.
De hea BARTH: Ik heb hvee zienswyze van burgers uit Oudericeric gezien.
De VOORZTTTER: By de provincte?
De hea BARTH: Ja, deze zqn g e ^ u r d naar óe provincte.
De VOORZITTER: Deze n e s w q z e hebbe wij nid ontvange.
De hea BARTH: De zienswijze zijn gestuurd via h d mallfbrmulia van de provinde.
De VOORZITTER: Dtt geeft aantetding de stapd nogmaate ctoor te neme. Is de hea Barth op de hoogte van de inhoud
van (te reacties?
De hea BMTTH: De e e readte pleitte voor zdfetendigheld, g e e K5 e anders e e K6.
De VOORZTTTER: De hea Barth refaeert aan de Drechtstede. Hrt geval wfl dat Ik e e aantal jaren heb gefunctioneerd
binne de IVeditstede. De gemeente 's-Gravended bestond utt 8.000 Inwonas. De gemeente was van meing te kteln
te zyn om de toekomst ate zdfotandige gemeente aan te gaan. De geme&ite Graafstrocnn, Nteuw-Lekkertend e
Liesvdd zijn samengegaan naar e e nieuwe gemeente Kinderdyk. (Gemeente Sliedredit te m d 23.000 inwoners de
kteinste gemeente in hrt gehed van cte Dieüilslede. Daar te editer sprate van e e andere schaal e vorm van
gemeentdyte samaiweridng.
H d te van belang een duiddyte viste ult te geven. Ik geef by andere g e m e e t e myn visie op cte gemeenteiyte
herindding. De g a n e e t e zijn meestal opgededd e opgegaan In andere ganeente. Ik vraag dan wat m e ervan
virxl. In hoor byna altijd dezdfde lyn van anbword, namdyk jamma dat cte ganeete te opgeheve. Het te Jamma van
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h d charmante gemeetehuis. Ons gemeentehute ts channant maar k e t zqn beperkinge. In Heerjansctem bestond het{,j
gemeenteiyte apparaat uit achttie persone. Hd was e e grote familte. Is dat hrt gemeentebestuur dat in 2030 hrt ,[?)
gemeaiteviferk mort uitvoeren e de bdange van de burgers bedlet? H d antwoord liüdt nee. Ik spreek mense van p
(te gnstere stede dte tüa zijn kome w o n e . zy worde In Rottadam door ved mea ambtenaren geknipt en geschor^
o v a allerld punte e wille hter op dezelftte prafessionete wijze worde behanddd. Hrt gaat nld over öe Inzrt van d ^
ambtenaren. De Inzd te faiomenaal Tonóer adit te slaan op gewcxie artiddsure. M e werla hard, maar ten ntet altes ^
tegdyk. & moete teuzes ln de wericzaamhede worden gemaakt Dat te geen goede zaak. De gemeente mort
,^
opschaten.
.^
V ^ kunne modiyk ftisere m d Lopik of Oudevrater. WdlkM vras e e anda bedd ontstaan als dte keuze aanwezig vras^
geweest Dcxir de goecte samenwericing die tet stand te gekomen e mod worde voortgezd in h d kada van cte K5,
moete wy avoor zorgen om atles afwegede te besluite tot e e nieuwe gemeente. Dat te g e e kratJitdooshdd. O n ^
zienswyze te dat wy (te samenwerking wilten v u w l z d i e . Hande af van hrt amputaen van de gemeente in K2 e KA.
wy w e s e nadnjkkdyk e e KS.
De situatte t e aanzten van óe financiën is (vmter. De verkeatte ultgangspunte worde gdianteerd. De gemeente e
provincte moete h d eens wortten dat e e aantal zake worde benoemd. Anders wcvdt CHIS by cte vaste
Kamercommteste e by de Statencommisste cm de o r e gestage dat wij of de provincte ons hulswaic nirt goed hebbe
gedaan. V^j moete hét eens worden over de ultgangspunte. De waardering van de u l ^ n g s p u n t e te e e andere
zaak.
Ik ben hrt m d de PvdA-fractie eens dat de couleurtocatedoor de Inwoners wonlt bepaakl. BIJ de hoorzitting ln
(jcxjderak te door e e Inwoonsta aangegeve dat ledere gemeentetiestuurda die mrt óe hanïten aan hrt zwemtiad
komt, persooniyk door haar de hande worde afgehakt Dat getuigt van tef voor e e bepaakte zaak en hrt opkome
vtxir de gemeentelijte tidange.
De hea MAAT: Wdlteht zte tk hrt vericeerd, m » r onze wetiiouda zit mrt de vingers In h d vertiand.
De VOORZITTBl: U wenst e e veridaring. Hrt betreft e e bedrijtsongduk.
Ik b e hrt eens m d óe viste van de SGP-ftactie dat (te samenwerking mod wonJe geïntensivead. Tietalten
ganeente van dezdfde omvang e grota stdten dat de todcomst ügt tn opschaiing. Ate wy stdten dat wQ opsctiale op
voorvraarde dat daartnj gdd wordt gegeven, dan manoeuvrere wy ons in e e positte dte wy nirt hebben. Hrt klinkt
Stoa maar hrt Ryk bepaatt. wy moete zorge dat de verdeelmaatstaf wordt gewijzigd. Hrt spreekt my aan om de
minister te vragen om e e positieve prildcd aan de herindding te g e v e door de financiën van de oude g e m e e t e nog
drte Jaar voort te zette. De frictiekosten zyn e e paar jaar gelede docx mlnista Remkes gewyzigd. De tijd te modiqk,
met krimp in öe finanöèn. De ganeente ten ved d o e aan öe bijdrage.
T e aanae van cte amendemente adviseert h d oollege ate volgt:
Pagina 1,, vierde alinea, laatste zin wordt gewyzigd In: "Gedeputeerde State conduderen dat een K5-gemeete
f l d meeste draagvlak onder de gemeentebesturai heeft'
Pagina A, vyfde alinea, de zin wordt gemjzlgd In: 'Conduderend viixten wy dat cte optossing van e e fusiegerelateerd tetort e e gemeentesdiappdyk bestuuriyte verantwocxddyktield te van gemeente, provinde e rijk, waarby
de gemeente Ouderkeric van metng te dat a e e extra structurete bijdrage diait te k o m e . '
Mevrouw VAN ZUL Ik heb hrt voorstd gedaan om de zorg die te geuit door de bewoners betreffende de dtenstverieing
e voorziening ate raad ult te sprdce. Deze zorg te nld In hrt stuk opgenomen.
Oe VOORZITTER: In hrt verslag wordt cte mrg unantem uttgesproke.
Mevrouw VAN ZUL: Hrt staat ntet o p g e o m e In de reactie.
tte VOORZITTER: Hrt verslag maakt Integraal onderded uit van de beraadslaglnge. Ntet allee de readte wonlt
g d e z e maar ook cte viste van de ChristeUnie.
Mevrouw VAN ZUL: Ik hecht a persooniyk aan dat de tekst in de reactie wordt opgenome. Ik denk dat daaraan
meerwaarde vrardt gegeve.
De hea TIMMERMANS: De WD-ftadte sluit zkï) hierbij aan.
De VOORZTTTER: Kunt u cte zin herhate dte ln de reactie dient te vrarde opgaiome?
Mevrouw VAN ZUL: Mijn fradte mtst op pagina 3 nadnikkdqk de nxg die door de Inwoners te geuit mrt betrekking tot
óe voorzieinge e de dienstverieing. Dte zorg te tevais die van de raad.
De hea BURGER: Kunne wij e e tepte ontvange van de definttieve verste dte wordt verzonde?
De gemeeteraad aanvaard mrt algemee stemmen hetgeentevoorgemeld.
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Raadsvoorstel tot vaststelUng van het Protocol afetemming besluiten ten behoeve van
Arhhproces
De VOORZITTER; De raad mort e e besluit neme ova h d mandateren aan hrt cotlege. Er worcR e e submandaat
gegeve aan de portefeulltefiouda Rnand^. In hrt kada van de Arhi-procedure valceert cte gemeente oncter
preventief toezicht Dat te voor onze gemeente g e e e b d c e d e zaak. Andere gemeente vericere onter passid
toezteht Dat betekent dat tedere uitgave bove de € 10.000,- respectievdyk € SO.OOO.-, aftiankeTijk van de zvraarte,
mort worde gemeM. De andere ganeente moeten daarova een mening vorme t a vooricoming van e e ultverkcxip
in öe kom&vie drie iaar. Hrt ten e e stflzwqgende uitverkoop zyn in (te trant van, ate jy nid nxidrrfk dort over mijn
kuns^rasvdde, dan doe lk ntö. modlijk ova jouw sporttial. Daarvan zqn helaas voldoende voorbedde waardoor de
nteuwe gemeente mrt hrt tetort wordt opgezadeld. Vandaar dat vnj ova elkaars schouda meekqke.
De hea VAN DER VUST: De vijf gemeente zette e e handteketng onda dit stuk. Hrt lastige In e e dergdyte
situatie te <iat bq alle vyf cte rade dezdfde tekst op tafd mod ligge. E e van cte via gemeente kan hrt nirt eens zijn
mrt e e amendement van ganeente Oudericeric. H d CDA wit tekstwyziginge voorstdten.
De VOORZITTER: Ik wll u dtt ontrade.
De hea VAN DER VUST: Wdlkiit ten een afspraak worde gemaakt die vrij buten deze tekst om vastiegge zoab e e
side-letta.
Oe V(X}RZTTTER: Bq e e aantal mense ontstaan rode vlekke in (te nek by h d woord skte-tecta.
De hea VAN DER VUST: Hd college bestaat uit eeriqte e integere mense. De raad gedt op deze wqze e e groot
mandaat Ik begryp dat h d in h d kader van e e vtotte besluitvorming nuttig en rxxlig te. Ik ten my voorstdten dat e e
besluit van e e andere gemeente op tafel komt te ligge waarova h d coltege twyfdt of h d vixirstd eveneens in hrt
beteng te van gemeente Outterkerk. In bepaatoe twyfdgevalten ten cte raad In kennte worde gesteld. Tevens ten
wortlen afgesprdce ctet boven een bepaald tiedrag (te raad wordt ganformead. De COA-fradte stett voof dat de raad
by dergdyte gevalle In cte beshiitvorming wordt bdrokke.
De hea 5ir40NS: De PvdA-fradte sluit zkïi aan bq de wcxmten van cte CDA-fradie. Op wdte manter Minll cte raad
ganformeerd? Hd mandatere te geen punt Wq wille worde ganformeerd over de cmderwerpe die onda óe zware
procedure valle.
Mevrouw VAN ZUL: wy wcxde gefinformeerd mkldds e e besluiteniyst By punt 8 beslultvormlngsstukke staat onda
punt 2 dat bq mandating aan h d coltege hrt raadsvocxstd wordt meegezonde. Dient h d woord laadsvcxxstd' te
worde gewyzigd In 'ooitegevoorstd?
De VOCH^ZITTER: Op h d nrament dat de raad hrt besluit neemt om bepaakte zake te mandateren aan hrt ooUege dan
ten dat worde gedaan orxter voorwaarde dat tiijvoortiedd ln de commissievergadering een lijst wordt overgelegd van
alleHa zake die g d d e . De vaantwoorddykiiad ligt bij (tegene die te gemandateerd, wy moete praktisch trachte te
waken, dus h d gaat om h d totaal e nld per project
De hea VAN V/INDEN: Std dat gemeente NedeHek ntet akkoord gaat m d deze procedure. Houdt dat in dal de
ondertekening in principe nid rechtsgddig te? Is t i d atte vjjf de gemeente of rüemwxl?
De V(X>RZrrrER: H d gaat om prevaitief toezidit Als btqkt dat e e van óe gemeente absduut t e g e e e
tepttaateJnvestenngtedie vrij toepasse dan zal (Bedeputeerde State daarova e e stendpunt moeten Inneme. Hrt te
de vawaditing dat iedere gemeete dit praktisdie voor^d ondertdcend.
De hea VAN WINDEN: Erkent gemeente Nedatek hiermee dat zy uitdnddyk gaat dedneme?
WethcMida mevrouw BC^RE: Dit stuk te m d vyf gemeente e mrt vqf hooftten finandën c^igestdd. Gemeaite
Nederidc heeft dutdddk aangegeven dat zy zkh v a ^ t t e g e e e herinddir^ maar dat de KS-samenwerking k x ^ e
onda de tiestaande regds valt. Het Ujkt mij goed om dit onderwap te agendere voor de vergadering van cte
commissie FEA en de lyste e grote projeden de revue te laten passpre.
De heer TIMMERMANS: De WD-fractie deett de angst dte te uitgesproke door de PvdA-fractie. Hd te bevreemded dat
gemeente NedeHek aangeeft tegen de hatnddtng te zijn maar door (te mectecmctertekeing meewerict richting cte
i>erindding.
De VOORZITTER: (Ganeente Nedertek heeft h d beslutt genome conform ons voorstd. (temeente Nederiek zal e e
tweesporenbeldd volge. Enazyds neemt men deet aan óe KS. Anderzyote zal m e zich in cte procedure u i t e vtxir hrt
bdioud van de zelfstandighdd van de gemeente. Dit wordt voor gemeente Nederiek e e moeizaam traject en wordt
tietrokken volgend genoemd. De procedure brengt vcxxiiereldlngskoste m d zkh mee. Gemeente Nedatek heeft by
monde van haar burgemeesta ons verzeterd te partidpere In deze koste.
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Zonda tvoofoeiyte stemming beslurt de gemeetaaad overeentomstig h d raadsvoorstel.
... agoidapunten 17 tot en met 25 ...

c
c

26.
Sluiting
De VOORZITTER: Ik slult de vergadering.

H

De vergadering te gestote. (23.00 uur)

Atous vastgestdd in óe raadsvergadering van öe gemeente Ouderkerk, gehoude op 16 septemtia 2010.
De griffia,

€
H

De voorzitter.
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Bijlage 6

oemeente

Ondernemingsraad

Ouderkerk

Dorpsarau 4 } ^ Posttiia JOie - 293& z c Oueertark u n den I t e d

Aan de raad van de ganeente Ouderkerk
Postbus 3018
2935 ZG OxlericeHc aan d e Ussd

Bi] beantwoording datun en nummer vermeiden
Numma
; IBBA1dR-10-010
Bendit op schrijven van
Behanddd door
DeOR
Onderwerp
Reactte OR op herinddingsontwerp
Oudericerk aan den Ussel, 22 juni 2010.

Geachte l e d e van de raad.
In overeestemming mrt artikd 79 van de wrt Arhi en de oproep van Gedeputeerde State waarin öe raad verzodit wordt
hrt standpunt van (te ondememingsraad mee te neme in haar oorded, tiljgaand de reactte van de ondanemingsraad. Deze
reactte te meete tot stand g e t o m e door cte menirtge te vrage van (te medev/erkers.
De ondernemingsraad (OR) herket (te door (Gedeputeerde State gesc^ietste situatie vcxx óe gemeente Oudericerk e trelct
eenzelfde oonduste, nl. dat zdfstendig biyve van ete gemeete nid haalbaar is. Zeka waar h d gaat cxn cte bestuuriijte e
financiële todcomst Wd vindt (te OR dat (Gedeputeerde Staten de gemeete Ouderteric te negatief vemiddt in de
argumente voor herindding.

Oe OR cexidudeert dat de afgdope Jaren, maar ook de komende jaren, de taken van de gemeente biyve toeneme, tervrijl
cte formatieve ruimte t»nne Ouderkerk n l d meegroeit. De wericdruk voor de medev/erkers wonlt hierdoor alleen maar
grota. Daarentege titqve cte financiëte middde onda druk staan, hetgee nirt t e goeite komt aan öe medewakers.

De K5-9efneaiten wertce al samen op t i d gebied van onda andae P&O, onderwqs, ICT, vciligtieid e (^ienbare cxde e
sociale zaken. Ulttirdding op andae onderdde ten allee succesvd zijn als de vijf gemeaiten plus de gemeenscïiaf^yte
organisatte K5 hun eige bdange loslaten. Iets vrat tot op heden nirt hrt geval te e h d te nirt de vawaditing dat dit In de
todcomst verandert Ondanks de goede bedodinge van alle partije wordt de huidige samevirerking e be^uurstiuctuur
als Ineffidént ervare.

De ORtevan meing dat m d hrt huidige voorstel tot herirtctelir^ e e gemeente ontstaat van vddoencte grootte vcxir
veridoede stuurkracht e amtiteiyte kvraliteit, m d e e samenfiangend (landdqk) gebied, die tensen biedt om cte kletitelt
van h d gcïtiied en öe k e m e te kunne waartiorgen.
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De OR is van mening dat mct hct huidige voorstel tot herindeling een gemeente ontstaat van voldoende grootte
voor voldoende stuurkracht en ambtelyke kwaliteit, met een samenhangend (landelyk) gebied, dte kansen btedt
om de identiteit van het gebied cn óe kemen tc kunnen waartiorgen.
Wel wordt het als een gemiste kans ervaren dat by ete landelijke trend van steeds maar groter nvordcnde
gemeenten dit nlet geldt voor cte nieuw te vormen Krimpenerwaardgemeente. De kans dat over 10 jaar dc
gemeenie wederom voor een herindeling kan staan. Is groot.
De herindeling biedt kansen voor het personeel en de dienstveriening voor cte Inwoners van de gemeente.
De herindeling heeft wel personele consequenties. Daarom Is het van tielang dat nietalleen gekeken moet
worden naar de bestuuriyke en financiële consequenties van öe herindeling, maar ook naar de personele
consequenties. Veel medewerkers kennen de gemeente goed en hebtien een grote tietrokkenhcid btj de
gemeente. Deze kwaliteit mag in ecn nieuw te vormen gemeente ntet verioren gaan en moet blijvend
gewaardeerd woreten. Vcrcter mag ecn herincteling niet telden tot gedwongen ontslagen.
De mogelijkheid is aanwezig dat een (klein) deel van het personeel gedurende dc aanloopfase cen andere
diensttietrekklng zal vinden bulten de KS. De OR vindt het belangrijk dat de dan ontstane vacatures Ingevuld
worden met 'vast* personeel en nict met inhuur. Hierdoor bMjft lokale kennis geborgd, ook na dc herindeling.

De Arhi zal extra werkdruk met zich meebrengen. Desondanks moet ruimte geboden worden aan de
medewerkers van Ouderkerk om zining tc nemen In dc te vormen wericgroepen en zexloende een belangrijke
stem namens Oudericerk te hebben in de nieuw te vormen gemeente.
Er dient snel duidelykheid gegeven tc worden hoc dc medewerkers overgaan naar de nieuwe situatte. Een goed
sodaal statuut is daarbij van belang. De OR Is van mening dat hct statuut op korte termyn tot stand kan komen.
zeker omdat al geruime tyd sprake Is van ecn herindeling.
Het Is belangrijk dat de KS-gemeenten eenzelfde uitgangspunt hanteren voor de medewerkers. Dit houdt in dat
er een centrale Informatievoorziening dient te komen voor alle medewerkers en dat de Ixtrokken gemeenten
eenzelfde aanpak en (flnandële) commitment bieden aan de medewerkers. Alleen op deze manier ontstaan er
voor tedereen binnen de KS-gemeenten geHjkc kansen cn zyn medewerkers ntet afhankeUjk van dc Inspanningen
van de eigen gemeente.
De verschillende gemeenten kennen verschillende secundaire artieidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding,
dienstty duitloop etc). Uiteraard dient uit goed werkgeverschap gekeken te woreten naar dezc artieidsvoonvaarden
en gekozen ie worden ult best of both woHds met. Indien van toepassing, een goede afbouwregeling.

De komende periode wordt gebruikt voor het heryken en aaualiseren van het beleid. Hiermee wordt wel risico
gelopen dat ook de medewerkers zich niet kunnen ontwikkelen. Een visie van hel ge meente tiestuur is dan ook
nocxlzakelijk op hoe te komen naar de nieuwe organisatie zonder stilstand van de ontwikkelingen. Oe ambtelyke
organisatie van Ouderkerk moet een aantrekkeiyke partner zyn in de herindeling en ccn aantrekkelijke
organisatie voor de medewerker.
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De Ondernemingsraad roept de Raad, het college en het management van de gemeente Ouderkerk op om de OR
actief te (blijven) betrekken in hct proces van herindelen. Wij zulten als OR ook zelf het Initiatief nemen om dtt
mogelyk te maken.
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VERZONDEN 3 O JUN 2010

Stolwijk, 29 juni 2010

Betreft: Reactie op herindelingsontwerp Krimpenerwaard

Geacht college,

Op 6 april 2010 ontvingen wlj het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard.
U heeft gekozen voor het samenvoegen van de gemeenten Bergambacht,
Nederiek, Ouderkerk, Vllst en Schoonhoven. Het handhaven van de
zelfstandigheid van Krimpen aan den Ussel vindt u haalbaar en houdbaar.
In deze brief geeft de raad van de gemeente Vllst haar reactie op het
herindelingsontwerp Krimpenerwaard.
Oeze reactie bestaat ult twee delen, namelijk een Individueel deel en een
gemeenschappelijk deel. Dit gemeenschappelijk deel vindt u tevens terug In de
zienswijze die u zult ontvangen van de andere K5 gemeenten.

Cjem eenteka ntoor
Oof ptplein 8, Slolwijh

Deel 1 : reacf/e V/ist
Posudrn:

Vlist staat achter het henndelingsontwerp
Zowel de meerderheid van de raad als het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Vllst heeft zich uitgesproken voor een
gemeentelijke herindding. Dit standpunt Is reeds uiteengezet tijdens het open
overieg op 30 oktober 2009 en 15 Januari 2010 (met het college) en tijdens

Conbus 5 1 . 2820 AB Sloiwijk

IcHefoon: 0182 - 349400
Telefax: 0182-341325
E-mall: IMoiggem-vliH.nl
W«biite: www.gemvltit.nl
BNG: 2B.S0.08.897

Gemeentekdntoof
bereikbaar met het openbaar
vervoer vanaf Gouda CS.
mei bullijn 197

het bestuuriijk oveHeg op 24 februari 2010 (met een vertegenwoordiging van
fracties ult de Raad van Vllst) en Is opgenomen In de verslagen die onderdeel
uitmaken van de Arhi-procedure.
De meerderheid van onze raad heeft uitgesproken voorstander te zijn van
tenminste een KS variant. Een eventuele keuze voor een K6 variant laten wlj,
zoals aangegeven op 24 februariJ.f. onderde verantwoordelijkheid van het
provinciale bestuur.
Hel Is de strategische agenda en het toekomstperspectief van de
Krimpenerwaard, ln combinatie met de kleinschaligheid en de kwetsbaarheid
van de eigen kleine organisaties die de fracties tot dit standpunt hebben
gebracht.
Naast de strategische argumenten ls het groeiend aantal taken een argument
voor schaalvergroting. De eigen organisatie en het Coltege geven duidelijk en
unaniem aan dat de gemeente met deze schaalgrootte haar taken In de nabye
toekomst nlet meer aankan.
In een nieuwe gemeente kan adequaat, efficiënt en vanuit één bestuur aan atle
opdrachten voor het gehele gebied worden gewerkt.
Vllst heeft steeds aangegeven de samenhang tussen de K5 gemeenten groot
te vinden en aangegeven dat de reeds bestaande Intensieve samenwerking
nlet zomaar Is ontstaan. Dit vloeit logischerwijs voort ult de opgaven In het
gebied en vanuit de noodzaak tot samenwerking op de huidige operationele
taken. Vanuit Vllst ls steeds benadrukt dat men de oriëntatie wll houden op
Gouda en het Groene Hart.
Hoewel de meerderheid van de raad In beginsel positief staal tegenover een
herindeling heeft de raad ook zorgen. De financiële zorgen worden onder deel
2 nader aangegeven.
Conclusie:
Het herindelingsontwerp Krimpenerwaard ls In overeenstemming met de
standpunten van zowel het voltallige College ats de meerderheid In de Raad.
Een minderheid In de Raad ls geen voorstander van een gemeentelijke
herindeling. Van deze fractie ontvangt u een eigen zienswijze.

Draagvlak (raadpleglngsavond en enquête)
De gemeente Vllst heeft op 17 februari j . l . een raadpleglngsavond gehouden
met Inwoners van de gemeente Vllst. Ruim 60 personen bezochten de
bijeenkomst. Er ls een presentatie gehouden en aansluitend Is In
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rondetafelgesprekken gesproken over specineke thema's. Afsluitend zijn de
bevindingen per tafel plenair besproken.
Ult de avond zijn de volgende conclusies getrokken:
•

Onder de deelnemers van de avond bevonden zich zowel
voorstanders, tegenstanders en twijfelaars van een herindeling. Nlet
één van deze drie richtingen overheerste.
•
Er was geen sprake van een algemeen verzet tegen
' herindeling, wel leven er vragen.
•
De Inwoners stelden zich constructief op en de discussie vond
plaats op basis van argumenten.
•
Er is zorg over aantasting van het voorzieningenniveau In de
dorpskernen.
Een uitgebreid verslag treft u aan als bijlage 1 blj deze zienswijze.
Daarnaast Is er gelegenheid geboden aan de Inwoners van Vllst om vla de
website een digitale enquête In te vullen. Deze enquête Is door 46 mensen
Ingevuld. Van deze 46 personen gaf 47,8% (22 personen) aan tegen de
herindeling te zijn. 41,3% (19 personen) Is vooreen herindeling van de
Krimpenerwaard. 10,8% (5 personen) weet het nog nlet.
Deelnemers aan de enquête konden ook aangeven waarom zlj juist voor of
tegen een herindeling zijn. De uitslag van deze enquête treft u aan als bijlage 2
by deze zienswijze.
Ult de uitkomsten van de raadplegingsavend en de enquête btykt dat er geen
sprake Is van algemeen verzet tegen herindeling.
De raad voelt zich door de uitkomsten gesteund ln haar besluit voor één
Krimperwaardgemeente (KS) en constateert dat er sprake Is van voldoende
draagvlak.
Versneld uitvoeren van projecten
Onze raad heeft reeds aandacht gevraagd voor het versneld uitvoeren van
enkele concrete projecten. Hierop heeft u gereageerd blj brief van 26 april j . l .
richting het college van Vllst. Over de projecten vindt op korte termijn
ambtelijk oveHeg plaats tussen gemeente en provinde. De vijf gemeenten
bereiden hiertoe een totaallijst voor met projecten waarover zlj willen spreken.
Een formele reactie op uw brief van 26 april J.l. zult u nog van het College
ontvangen.

Oordeel Ondememingsraad
In het ontwerp wordt op pagina 51 gesteld dat de gemeente In hun zienswijze
ook het oordeel van de ondernemingsraad dient op te nemen. De
ondernemingsraad heeft In de brief van haar brief van haar standpunt kenbaar
gemaakt (zie bijlage 3)
De ondememingsraad concludeert na lezing van het ontwerpbesluit dat u na
een grondig en gedegen onderzoek tot de conclusie gekomen bent, dat de
versterking van de bestuurskracht In de Krimpenerwaard hel best geborgd
wondt door een gemeentelijke herindeting van de gemeenten Bergambacht,
Nedertek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vllst (hierna te noemen: K5-gemeente).
U bent van mening dat gemeentelyke herindeling van deze vijf gemeenten
onvermijdelijk Is en dat alternatieven nlet meer aan de orde zyn.
De ondernemingsraad Is content met uw keus voor de KS-variant. Deze keus
komt overeen met de wens van de medewerkers van de gemeente Vllst. In
april 2009 heeft de Ondernemingsraad In een enquête de mening gevraagd van
haar achterban Inzake samenvoeging van de KS-gemeenten. Ult deze enquête
Is gebleken dat 67% van de medewerkers zich uitgesproken heeft voor een
fusie van de KS-gemeenten. De overgrote meerderheid van de medewerkers
(83%) heeft dan ook aangegeven In de nieuwe organisatie te willen werken.
Als belangrijkste argument voor een herindeling geven de medewerkers aan,
dat een herindeling leidt tot een sterkere organisatie, die beter In staat Is om
nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Op basis van deze enquête onderschrijft
de ondernemingsraad dan ook de Inhoud van het herindelingsontwerp.
Verder vindt de Ondernemingsraad het voor de medewerkers belangrijk dat er
snel bestuuriijke duidelijkheid komt. ZIJ verzoeken u dan ook om vaart te
(blijven) maken ln het besluitvormingsproces.
Tot slot wll de Ondernemingsraad graag een positieve en constructieve
bijdrage leveren aan het herindellngsproces.
Deel 2 :
Gemeenschappelijke financiële zorgen
In het Herindelingsontwerp, met als 'onderiegger* het door het Ministerie van
BiZa en Koninkrijksrelaties uitgevoerde flnandële onderzoek
herindellngsvarianten Krimpenerwaard, gaal u In op het BMC-rapport
'Bestuuriijke inrichting Krimpenerwaard'. Deze reaaie geeft aanleiding tot het
volgende.
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Alle vijf gemeenten maken zich ernstig zorgen over de structurele financiële
situatie van de nieuwe gemeente als voorgesteld.
Ons Inziens Is een goede en gezonde financiële uitgangspositie een - met
elkaar gedeelde - zeer belangrijke factor voor het slagen van het
samenvoegingsproces.
Los van het feit of men voor- of tegenstander Is van een herindeling - zle
hiervoor de Individuele zienswijzen - zijn alle vijf gemeenten van mening dat
een herindeling noch de oorspronkelijke Individuele gemeenten noch de nieuwe
gemeente ln een structureel financieel slechtere positie mag brengen.
Ons voorstel Is om dit tekort In een gezamenlijk traject In kaart te brengen
zodat,daar InhoudeHjk overeenstemming over kan worden bereikt.
Vervolgens vinden wlj het van groot belang dat dit tekort met een concreet
voorstel moeten worden opgelost vla een extra finandële bijdrage zodat de
nieuwe gemeente een gezond financieel perspectief op langere termijn heeft.
Dit verschilt van uw opvatting op pagina 45 van het ontwerp dat de nieuwe K5
gemeente het tekort zelf moet oplossen.
U geeft zelf aan op pagina 48 van het ontwerp dat kiezen voor een
herindeUngsvariant een bestuuriijke keuze Is waarbij ook de flnandële positie
een rol speelt.
Dit Is precies wat speelt in een herindellngsproces met voor- en tegenstanders.
De economische crisis en de aankomende bezuinigingen, waar overigens alle
gemeenten mee te maken hebben, versterken de noodzaak voor de aandacht
ten aanzien van het tekort.
Het Is nlet reëel (zle voor een nadere onderbouwing bijlage 3, die bedoeld Is
om de financiële aspecten ln een constructief gesprek met de Provincie en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te kunnen bespreken)
om te veronderstellen dat de gemeente de daling van de algemene uitkering
via effidencyvoordelen kan opvangen zoals u stelt op pagina 44 van het
herindelingsontwerp.
Wlj vinden dat de oplossing van een fusie-gerelateerd tekort een
gemeenschappelijke bestuuriijke verantwoordelijkheid is van gemeente,
provincie en rijk.

Tot slot:
De raad en het college van Vlist hebben vertrouwen In de bestuuriyke
ontwikkelingen In de Krimpenerwaard, waarbij we gezamenlijk toewerken naar
één gemeente Krimpenerwaard.

Hoogachtend,
De raad van de gemeente Vllst,
de griffier,

de voorzitter,

'ft]-c.eJii
mw. mr. M.C. Bellaart

Bijlagen:
1. Verslag raadpleglngsavond 17 februari 2010
2. Uitslag enquête
3. Brief van de OR dd 10 junl 2010.
4. Nadere onderbouwing financiële zorg.
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Verslag Raadpleglngsavond herindelingsplannen K r i m p e n e r w a a r d
17 f e b r u a r i 2 0 1 0 in d e V l l s t e r s t e e t e Vllst
Aanwezig
Ruim 60 Inwoners van de gemeente Vlist (80 aanmeldingen)
Verder aanwezig: de burgemeester, drie wethouders, 10 raadsleden, ambtelijke
ondersteuning en extem gespreksleider de heer D. Louter.
W e l k o m s t w o o r d b u r g e m e e s t e r Evenhuis-Meppelink
Als voorzitter van de gemeenteraad heet burgemeester Evenhuls-Meppellnk een leder
welkom en geeft aan bllj verrast te zijn door de hoge opkomst. Voorts zet zij de opzet
van de avond uiteen, namelijk een raadpleglngsavond met Inwoners van de gemeente
Vllst over de plannen van de provincie tot herindeling van de Krimpenerwaard. De heer
Dirk Louter geeft vanavond, als onafhankelijk extem deskundige, een presentatie en
treedt op als gespreksleider. Aansluitend wordt In rondetafel gesprekken verder
gesproken over specifieke thema's. Afsluitend worden de bevindingen per tafel plenair
besproken.
Presentatie Dirk Louter
De heer Louter licht zijn presentatie aan de hand van een powerpoint presentatie toe. De
presentatie Is als bijlage blj dit verslag gevoegd.
De K5 gemeenten (Vllst, Schoonhoven, Bergambacht, Nederiek en Ouderkerk) werken al
jaren samen op verschillende terreinen. De K5 gemeenten zijn echter onderiing verdeeld
over een herindeling en over de mogelijke varianten (K6, KS, K4 - K2). De provincie
heeft daarom de sturing overgenomen en de commissie Leemhuis Ingesteld. Het advies
van de commissie te door de provincie overgenomen. Het advies houdt In: samenvoeging
van de K5 gemeenten met Krimpen aan den IJssel. Krimpen aan den IJssel wll
zelfstandig blijven.
De meerderheid van de gemeenteraad van Vllst Is voorstander van ecn herindeling van
de KS gemeenten en voortzetting van aansluiting bij de regio Midden Holland. Eén fractie
Is tegen een herindeling. Het college van B&W van Vllst Is voorstander van een
herindeling van de KS gemeenten. Argumenten voor de herindeling zijn de grotere
bestuurskracht en efficiency.
Het besluit is nog nlet genomen, maar de provincie Is de zogenaamde Arhi-procedure
gestart. In de Wet Arhi staan algemene regels over de procedure van de gemeentelijke
herindeling. De procedure onderscheidt vier fasen: open Arhi-overieg,
herindelingsontwerp, herindelingsadvies en wetgeving. Het open Arhi-overieg Is in
september 2009 gestart en Is bijna afgerond. In april 2010 legt de provincie het
herindelingsontwerp voor een leder ter Inzage. Iedereen (Inwoners, maatschappelijke
organisaties en de gemeenteraad) kan tussen april en Junl zienswijzen op het
herindelingsontwerp Indienen. In augustus 2010 stelt GS het herindellnsadvies met de
zienswijzen op. In november 2010 behandelt Provinciale Staten het herindelingsadvies.
In de eerste helft van 2011 gaat het Wetsontwerp tot herindeling naar de Minister van
Binnenlandse Zaken en volgt de pariementaire behandeling In de Tweede en Eerste
Kamer. In november 2012 vindt de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad plaats en op
1 januari 2013 ls sprake van een nieuwe gemeente.
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Al met al gaan verschillende organen een besluit nemen en zijn er verschillende
mogelijkheden om de besluitvorming te beTnvloeden. De gemeenteraad van Vllst wll de
bevolking betrekken In hun deel van het proces. De raadplegingsavond van vanavond Is
een stap daarin.
Vragen
Een Inwoner vraagt of er In een eerder stadium aan de Inwoners om een mening Is
gevraagd. De heer Louter geeft aan dat dit nlet rechtstreeks Is gebeurd. De fracties In de
gemeenteraad hebben wel hun mening kenbaar gemaakt. De procedure is nu In handen
van de provincie.
De Inwoner vraagt of een referendum onder de Inwoners nlet beter was geweest blj zo'n
belangrijk onderwerp. De heer Louter licht toe dat een referendum nlet heeft plaats
gehad, maar dat de Arhi-procedure verschillende momenten kent waarop Inspraak
mogelijk Is. Elke Inwoner kan na bekendmaking van het herindelingsontwerp In april een
zienswijze blj de provinde Indienen.
Rondetafel t h e m a g e s p r e k k e n
In kleinere groepjes (9 tafels) hebben de aanwezigen met elkaar en onder leiding van
een raadslid als gespreksleider over de volgende thema's gesproken: wonen en
leefomgeving, ondememen, voorzieningen, recreatie en dlenstveriening. Er was ook een
vrij thema, waarbij de deelnemers een onderwerp naar keuze konden bespreken.
Vanuit de themagesprekken zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
Themagesprek v o o r z i e n i n g e n :
Nadelen:
• De afstand tussen de Inwoners en het bestuur wordt groter.
• De fysieke toegankelijkheid van het gemeentehuls wordt minder.
• Mogelijkheid van verdwijnen zwembad en/of bibliotheek aanwezig.
• Angst voor uitkleden van de WMO regeling.
Voordelen:
• Meer 'know how' In een grotere organisatie.
• Meer eenduidigheid In regelgeving.
Vragen vanuit de groep:
• Waar blijft het referendum.
• Er is een hogere bijdrage van het Rljk nodig l.v.m. de slappe veenbodem. Er
verdwijnt teveel gemeentegeld In de slechte bodem.
Algemeen:
• Het huidige niveau van de sportvoorzieningen moet gegarandeerd blijven.
• De bestaande zwembaden moeten behouden blijven.
• De voetbalverenigingen van Haastrecht en Stolwijk moeten niet fuseren.
• Na herindeling ls kans groter dat vrijwilligers geleidelijk wegvallen.
• Grotere bestuurskracht ls voor het winkelbestand ook beter.
• Dat het RABO kantoor In Stolwijk gaat sluiten Is jammer, maar ook wel
begrijpelijk.
• Probeer sportvoorzieningen ln een kern te clusteren.
• Stel voor de zwembaden 1 hoofdtechnicus aan voor meerdere baden.
• Dat de politiepost van Schoonhoven sluit ls jammer, maar begrijpelijk.
• BIJ voorzieningen hoort ook blauw op straat.
• Geen groot nieuw sportcomplex, maar nadruk op kleinschaligheid.
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• Begraafplaatsen In de kemen houden, beheer centraliseren.
• Respect houden voor lokale evenementen, zoals wielerronde.
• Dé WMO voorzieningen moeten minder lange procedures kennen.
• Cultuur (concerten en toneel) moet In de kernen behouden blijven.
Meeste zorgen:
• Behoud van het niveau van de huidige voorzieningen.
• Kostenplaatje nieuwe gefuseerde gemeente.
• Grotere afstand tussen Inwoner en bestuur.
Meest posicief:
• Verhoging van het niveau van bestuurskracht.
Themagesprek w o n e n en l e e f o m g e v i n g
Nadelen:
• Verpaupering van de kleine kemen.
• Voorzieningen en winkels verdwijnen. Haastrecht, Stolwijk en Vlist worden dode
dorpen.
• Woningen worden straks alleen nog gebouwd in Nederiek en Krimpen aan den
Dssel.
• Het onderhoud aan het openbare gebied komt onder druk te staan. Het wordt'
steeds meer afhankelijk van inwoners.
• De positie van de lokale radio per gemeente verdwijnt.
• Veel minder Invloed op bouwprogramma's.
• Bepaalde voorzieningen zullen minder goed bereikbaar worden.
Voordelen:
• Uniformering van uitgifte van vergunningen. Het meer gespecialiseerd uitvoeren
van taken binnen de K5.
« Het toekennen van grotere bouwvolumes aan woningen/bedrijven.
Meeste zorg:
• Het ondersneeuwen als kleine gemeente, het voorzieningenniveau, een slechte
financiële posiüe als nieuwe gemeente.
Themagesprek o n d e r n e m e n
Nadelen:
• Ontslultingsproblemen qua verkeer, vanwege het ontbreken van een snelweg.
• In woonwijken zijn geen kantoren toegestaan.
• Een herindeling biedt geen voordeel voor de economie.
• Teveel centralisatie waardoor de plaatselijke Identiteit/kwaliteit verdwijnt.
• De plaatselijke voorzieningen verdwijnen sneller.
• Minder persoonlijke betrokkenheid.
Voordelen:
• Eeh K5 bestuur heeft meer macht richting provinde m r t betrekking tot de
bouwcontouren van woningen en Industrie.
• Opjhet gebied van ruimtelijke ordening Is specialisatie een pré.
• Het buitengebied van een nieuwe gemeente krijgt eenduidige regelgeving,
bijvoorbeeld Inzake bedrijvigheid in vrijkomende boerderijen.
• Versterking van de dlenstveriening en deskundigheid en meer bestuuriijke
slagkracht.
• Betere en snellere afhandeling van aanvragen, vragen en vergunningen.
Algemene sfeer ten opzichte van een herindeling: positief neutraal.

@
p
|0
^

Themagesprek recreatie
Nadelen:
• Organisaties rond recreatie zijn al gemeenteoverschrijdend: Zuid Hollands
Landschap en Recreatieschap.
• Hoe gaat het met de voorzieningen In een grote gemeente; gaan er zwembaden
dicht?
• Grotere afstand tussen burger en bestuur; gaat kant op van provincie.
• Blijft de zelfwerkzaamheid van vrijwilligers bestaan en blijft ondersteuning van
gemeente behouden.
Voordelen:
• De voorwaarden en regels voor recreatie zijn dan ln het gehele gebied hetzelfde.
Themagesprek d i e n s t v e r l e n i n g
Nadelen:
• De afstand tot de voorzieningen wordt te groot.
• De Identiteit van de kernen gaat verioren.
• Kwantiteit betekent niet automatisch een toename van kwalitdt.
• Er moet meer aandacht komen voor hulpveriening aan senioren, bijvoorbeeld door
het telefonisch inroepen van hulp.
Voordelen:
• De dienstveriening naar burgers wordt door de herindeling versterkt.
• Een herindeling geeft betere condities voor doelgroepenbeleid.
• De WMO dienstveriening kan op afspraak decentraal.
VrlJ t h e m a
Nadelen:
• Er zijn geen efficiency voordeten, herindeling wordt juist duurder.
> Het gevaar bestaat dat de buitengebieden (bv gladheidbestrijding) worden
achtergesteld.
• De kans bestaat dat een dorp geen raadsvertegenwoordiging krijgt.
Voordelen:
• Een herindeling biedt meer deskundigheid binnen de gemeentelijke organisatie.
Vragen:
• Hoe kunnen we de saamhorigheid van de KS gemeenten bevorderen?
• Wat zijn de flnanclête consequenties geweest van de herindeling van 1985. Hoe zit
dat nu met de nieuwe herindeling?
Aandachtspunten:
• Er moet In beeld worden gebracht wat een kern zo bijzonder maakt. De Identiteit
van elke kem moet gehandhaafd blijven.
• De oriëntatie moet gericht blijven op de regio Midden Holland met Gouda als
centrumgemeente.
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Conclusies
Uit de avond kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- Onder de deelnemers van de avond bevonden zich zowel voorstanders,
tegenstanders als twijfelaars van een herindeling. Nlet één van deze drie
richtingen overheerste.
- Er was geen sprake van een algemeen verzet tegen een herindeling, wel leven er
vragen.
De Inwoners stelden zich constructief op cn de discussie vond plaats op basis van
argumenten.
Er ls zorg over aantasting van het voorzieningeniveau In de dorpskernen.
Afsluiting b u r g e m e e s t e r
De burgemeester stuit de avond af en dankt een leder voor de waardevolle inbreng. Het
Is naar haar mening goed geweest om deze avond te houden. Zo krijgt men Inzicht ln
het maatschappelijk draagvlak voor een herindeling binnen de gemeente Vllst. De
aanwezigen worden onder meer vla de Usselbode nader geïnformeerd. Het verslag van
deze avond komt op de website van de gemeente. Alle aanwezigen krijgen een kalender
mee naar huls met de belangrijkste data van de procedure rond de herindeling.
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uitstag enquête herindeling Krimpenerwaard
I n w e l k e d o r p s k e r n w o o n t u7
Haastrecht 47,8% (22)
Stolwijk 47,8% (22)
Vllst 4,4% (2)

Bent u voor o f t e g e n g e m e e n t e l i j k e herindeling van u w genieente?
Voor 41,3% (19)
Tegen 47,8% (22)
Weet nog nlet 10,8% (5)

Waarom b e n t u voor een g e m e e n t e l i j k e herindeling? (deze v r a a g hoeft u alleen
In t e vullen als u voorstander bent van d e herindeling)
•

De problematiek van de Krimpenerwaard als geheel vraagt om een Integrale
aanpak en een professionalisering van de gemeenten die alleen mogelijk Is blj
opschaiing van de huidige gemeenten.

>j Gemeente Vllst Is nlet bekwaam om de benodigde taken ult te voeren.
Wethouders zijn onvoldoende opgeleid om hun taken ult te voeren en ook worden
sommige ambtenaren onvoldoende aangestuurd zodat zij nlet de juiste
prioriteiten stellen. Het Bestemmingsplan Buitengebied is na zes jaar
voorbereiding nog nlet vastgesteld en daardoor worden ondememers ernstig
belemmerd ln hun bedrijfsvoering. Aanbestedingen gebeuren onprofessioneel en
nlet volgens de regels, hierdoor word veel geld verspild.
•

het zal vooral op langere termijn een verbetering geven.

•

omdat er teveel geneuzel Is op lokaal niveau, en omdat het behoud en beheer van
de krimpenerwaard beter op Iets hoger niveau kan worden geregeld.

•

gemeente bestuur nlet daad krachtig

•

1. Als kleine gemeente kun je op termijn je voorzieningen nooit peil houden.
2. Bestuur moet effieclenter en goedkoper door de provindes te schrappen. In
plaats daarvan gemeenten/regiobestuur. Dit ls bestuuriijk goedkoper en
efficiënter.
3. Door zelf te herindelen oefen je Invloed uit. Anders neemt de provincie een
besluit en voegt het Haastrecht bij Gouda.

•: Om de gemeentelijke taken doelmatig te kunnen blijven uitvoeren Is het nodig om
gemeentelijke .organisaties met meer Inwoners te creëren. Dit Is in het belang van
de Inwoners en bedrijven van de Krimpenerwaard.
*'• Ik vind dat Gemeente Vllst onvoldoende In staat Is om zdfstandig op een
adequate wijze de benodigde taken ult te voeren.
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Gemeenten zoeken In een Ingewikkelder wordende samenleving steeds meer naar
samenwericingsverbanden. Deze verbanden verkleinen het democratische gehalte
van de somenleving. Voor gemeenteraden wordt het moeilijker om een vinger aan
de pols te houden. De burger heeft minder Inzicht In wat er speelt. Herindeling
zorgt voor meer slagvaardigheid en een beter omgaan met
samenwerkingsverbanden. De democratie Is beter gewaarborgd. Het K5 verband
is een bestuurslaag, waar de burger geen directe Invloed op heeft.

Waarom b e n t u t e g e n een g c n i e e n t e l l j k e herindeling? (deze vraag hoeft u alleen
In t e vullen als u t e g e n s t a n d e r bent van de h e r i n d e l i n g )
•

Omdat Ik bang ben dat alles duurder wordt voor de Inwoners.

•

te groot, te log, onpersoonlijker

•

Als herindeling gelijk staat aan 'groter* dan ben Ik tegen herindeling. K5 ls groot
genoeg. En krimpen heeft een totaal andere cultuur dan kS.

•

De afstanden naar gemeentelijke instellingen worden te groot.
Men kan Haastrecht beter bij Gouda Indelen
Mensen die op openbaar vervoer aangewezen zijn kunnen dan makkelijker hun
zaken regelen.
Als Je naar Lekkerkerk moet om je zaken te regelen ben Je een dag kwijt om heen
en weer te reizen.

•

Verioren gaan van de eigen Identiteit en het ontbreken van binding met de
gebieden waarmee samengegaan wordt.

•

De gemeente wordt te groot.

•-. Een kleine gemeente weet beter wat er speelt onder de burger bevolking.
Vergelijk het maar met een klein of groot bedrijf.
•'•:. grtr gem kan gem-app wel eft. funct.,echter de discus die nu al lopen over
voorzieningen als 5porthallen,zwembaden e.d. zal blj een nog grotere gem nog
veet harder&freq gaan spelen. Waarom zou 1 Gem.
2fcilnnenbaden(BAB&Krimpen)en nog veel meer buitenbaden hebben gezien het
#lnwnr. Idem sporthal. Want voorzieningen worden toch vooral gemeten per
inwnr en nlet per km'^2.Erg handig voor de jeugd. De eerste paar jaar zal het
goed gaan, maar dan komt (leert de ervaring met Vllst) de discussie toch vanzelf.
• i ; Waarschijnlijk wordt er veel gepraat, en het beleid In Vllst ls nu gewoon goed, en
straks ben je een klein onderdeel van die grote gemeente en daardoor dus ook
een kleine stem. De grotere gemeenten zullen meer Inspraak knjgen. En
waarschijnlijk zullen de kosten ook nlet lager worden.
Goede samenwerking Is prima, maar ieder zijn eigen beleldl
•

Geen voordelen, alleen nadelen:
dit Is nlet kostenbesparend;
erwerken nlet minder mensen;
cen nieuw stadhuls Is geldverslindlng;
de korte lijnen met ambtenaren verdwijnen;
dit wordt een logge organisatie.

•, Vindt K5 nlet relevant, wel K4 zonder Krimpen aan de Lek. Deze stad kan beter
samengaan met Krimpen aan de Ussel. Als wlj by K. a/d Lek worden Ingedeeld,
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zyn mijn kinderen na enkele jaren Ingedeeld blj Rijnmond. En daar ben Ik tegen.
•

wlj hebben ervaring met het wonen ln een
grote(re) stad. De service, vriendelijkheid, bereikbaarheid, behulpzaamheid, korte
communicatielijnen, aandacht zijn een verademing hier ln Vllst/StotwIJk. Dit is nlet
te vergelijken met de behandeling door een
grote(re) stad. Wlj zijn zeer gelukkig met deze omvang, en willen dat oa om deze
redenen zo houden. Zle het ook ats een compliment naar uw gemeentelijke
organisatie toel

*:

Kosten verhogende factoren. Verdergaande samenwerking kan kostenbepsarend
werken!

•

bereikbaarheid voorzieningen
afstand tot bestuurders
"efficiëntie" leidt tot veron persoonl Ij king
herindeling zou hier m.l. samenvoeging genoemd moeten worden

•

Bij een herindeling dient wel rekening te worden gehouden met geografisch
samenhang. Voor de KS llgt een fusie voor de hand, een fusie met Krimpen zou
echter zeer vreemd zijn aangezien Krimpen veel eigen taken
en problematieken heeft die verschillen van de KS , een fusie zou daarom de K5
geen goed doen.

•

De afstand tussen b u r g a en gemeente wordt steeds groter.

•

Des te groter de gemeente, des tc anoniemer en onpersoonlijker de relatie met de
gemeente wordt. En als Inwoner of als dorp wordt je relatief minder belangrijk. Je
stem en Invloed verwatert als het ware.

•'

Omdat wlj. Haastrecht, In een nog grotere gemeente het onderspit gaan delvenl

«. Afstand gemeente tot de kern Is nu al groot als dat nog verder verwijderd wordt
kunnen we beter gelijk overgaan naar een bestuur door provinciale staten,
•:

De herindeling stevent erop af om een soort kleine provinde In een provinde te
worden.

•: Deze trend van herindelingen Is al een tijd aan de gang. De beweegredenen vindt
de gewone burger totaal nlet van bdang. De burger komt door dit soort processen
steeds verder af te staan van waar het om draait: zijn lokale vertegenwoordiging
en Inspraak daarop.

Heeft u verder nog o p m e r k i n g e n ?
•

Zorg van tegenstanders van herindeling ls o.a. veriies van de
berelkbaarheid/toegankelljkhed cq kleinschaligheid van de gemeenten. Te
overwegen valt daarom nlet over te gaan tot één nieuw gebouw waar alle
medewerkers bijeen moeten zitten, maar verspreid een aantal kleinere kantoren
aan te houden (zeker ook front-offices als zodanig te handhaven).

•

Een enquette met reactieveld van 500 tekens Is erg kort tenzij je SM5 taal gaat
schrijven. Voor leesbaarheid misschien Iets hogere norm????
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huidige kS Is mijns Inziens de maximale grootte voor de gemeentelijke organisatie
om fatsoenlijk met elkaar te kunnen samenwerken en de Inwoners te kunnen
bedienen.
Ik begrijp niet, dat de besturen van Vlist nlet voor eigen belang opkomen. Wat
hebben wlj met Krimpen. Straks moeten wlj voor alle loketformailtelten naar K.
a/d/ Ussel.
Hét Is belangrijk dat de gemeente nlet minder geld gaan ontvangen na dc
herindeling. Provinciale taken moeten voor zover zlj belangrijk zijn worden
overgeheveld naar gemeenten en rijk. Een sterke goed gelelde gemeente maakt
de provincie overbodig.
ga niet te lang overieggen kostte veel geld en tijd
Burgers goed voorilchten. Nlet alleen roepen dat de afstand tot de burger groter
wordt blj herindeling, maar ook andere opties geven en voordelen benoemen.
Beter 1 topzwembad op 5 kilometer dan In leder dorp een matig zwembad op
loopafstand. Beter geld Investeren In goede sportaccomodatles dan een beperkte
blbllodienst handhaven waar de helft van de bevolking door de onmogelijke tijden
geen gebruik van kan maken.
Onbegrijpelijk dat de inwoners van Vllst In verkiezingstijd zo weinig te horen, zlen
en lezen krijgen over de gemeentelijke herindeling en overigens ook over andere
thema's. Ik neem aan dat het de politieke partijen en ook dc Inwoners toch
ergens om te doen ls?
voorkeur voor de K5 herindeling, in leder geval zonder Krimpen
geen aansluiting blj Rijnmond, betekent het einde van een "groene"
Krimpenerwaard
Daarom heb Ik op VKGB gestemd omdat dit de enige partij In Vllst Is tegen de
herindeling.Ik stem meestal W D . 5 ls de beste optie voor een komende
herindeling
Welke besparingen worden gerealiseerd door de herindeling en hoeveel lager
zullen de gemeentelyke belastingen daardoor worden.
•.. Neen
Wees trots op wat u als gemeente hebt bereikt. Natuuriijk kan het altijd beter,
maar tel de zegeningen. WiJ wonen sinds een paar jaar In Stolwyk en zijn meer
dan aangenaam verrast door het zeer plezierige leefklimaat, de mogelijkheden en
de contacten in deze gemeente. WIJ leven met heel veel plezier In onze nieuwe
'omgevingl
En het wordt ook duurder voor de Inwoners,en de voorzieningen zle Ik ook minder
worden.
Samenvoeging van huidige KS-gemeenten vind Ik de meest wenselijke herindeling
(logischer dan K4 of K6)
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W i t t u op de h o o g t e b l i j v e n van de u i t k o m s t van deze enquête?
Nee 23,7% (9)
Ja 75,3% (29)

W i l t u op de h o o g t e b l i j v e n van de o n t w i k k e l i n g e n van de g e m e e n t e l i j k e
herindeling?

Nee 18,4% (7)

Ja 81,6% (31)
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geen
zienswijze op hel herindelingsontwerp Krimpenerwaard.

Geachte raad.
Op 8 april 2010 hebben wij het herindelingsontwerp "Krimpenenwaard" van de provincie Zuid
Holland ontvangen. In dit ontwerp wordt op pagina 51 gesteld dat de gemeente in hun zienswijze
ook het oordeel van de ondernemingsraad dient op te nemen, fviet deze brief willen wij van de
mogelijkheid gebruik maken om onze ztenswijze in te dtenen, zodat u deze kunt gebruiken in uw
zienswijze richting de provincie.
Na lezing van het ontwerpbesluit concluderen wij dat de provincte na een grondig en gedegen
onderzoek tot de conclusie gekomen is, dat de versterking van de bestuurskracht in de
Krimpenenwaard het best geborgd wordt door een gemeentelijke herindeling van de genneenten
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (hierna te noemen: K5-genneente). De
provincie isvan mening dat gemeentelijke herindeling van deze vijf gemeenten onvermijdelijk is en
dat alternatieven niet meer aan de orde zijn.
Vooropgesteld delen wij u mede dat wij content zijn met de keus voor de K5-variant. Deze keus
komt overeen met de wens van de medewerkers van de gemeente Vlist. In april 2009 tieeïl de
Ondernemingsraad in een enquête de mentng gevraagd van haar achterban inzake samenvoeging
van de K5-gemeenten. Uit deze enquête Is gebleken dat 67% van de medewerkers zich
uitgesproken heeft voor een fusie van de KS-gemeenten. De overgrote meerderheid van de
medewerkers (83%) heeft dan ook aangegeven in de nieuwe organisatie te willen werken. Als
belangrijkste argument voor een herindeling geven de medewerkers aan, dat een herindeling leidt
tot een sterkere organisatie, die beter in staat is om nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Op
basis van deze enquête onderschrijven wij dan ook de inhoud van uw herindelingsontwerp.
Verder vinden wij het voor de medewerkers belangrijk dat er snel bestuuriijke duidelijkheid komt.
Vanuit ons ligt er de wens om vaart te (blijven) maken in het besluitvormingsproces.
Tot slot wil de Ondernemingsraad graag een positieve en constructieve bijdrage leveren aan het
herindellngsproces.
MetA/riendelijke groet,
ondernemingsraad gemeente Vlist,

leveld
voorzitter

iagenaars
secretaris
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Bijlage bij gemeenschappelijke tekst zienswijze

4 juni 2010

Financiële gevolgen bij herindeling
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In het Herindelingsonlwerp, met als 'onderlegger' het door het Ministene van BiZa en
Koninkrijksrelaties uitgevoerde financiële onderzoek herindelingsvarianten Kximpenerwaard,
gaan Gedeputeerde Slaten ook in op het BMC-rapporl 'Bestuurlijke inrichling
Krimpenerwaard'. De opmerkingen van Gedeputeerde Slaten geven aanleiding lol de
volgende reactie.
Wij vinden nog altijd dat het meerjarenperspectief voor een gefuseerde K5-gemcenien in hcl
BMC-rapporl van een reële benadering getuigt.
Wij lichten dit laalsle graag aan de hand van de volgende punten, die zowel zijn terug le
vinden in hel Herindelingsontwerp als hel BMC-rapporl, nader toe:
a. begrotingsresultalen K5-gemeenten
b. beheerplannen
c.
d.
e.
f
g.

salarissen
nieuwe huisvesling
vcr\'allen vasle bijdrage Algemene uilkering
fricliekoslen(vergoeding)
effeel op woonlasten

Voor atle duidelijkheid,
- de punten a. en b. hebben belrekking op de financiëte positie van de K5-gemeenlen 'goin^concem' (waar de gemeenten mee le maken hebben, tos van de herindeling),
- de punten c. tot en met g. zijn hel rechlslreeks gevolg van de fusie van voomoemde
gemeenten.
a. begrotingsresultalen KS-gemeenten
ln bijlage 3 van hel BMC-rapport is - zoals vermeld - uitgegaan van de begrotingsresultalen
van de primitieve begrotingen 2010 van de KrimpenervK'aardgemeenten. Op basis daarvan
veronderstelt hel BMC-rapport dat hel lotale begrotingstekort van de KS-gemeenten in 2013
uitkomt op ongeveer 2,7 miljoen euro (exct. slelposl). Het Herindelingsonlwerp gaal er vanuil
dat de nieuwe gemeenle ten hoogste 0,5 miljoen euro zal moeten optossen omdal de huidige
gemeenten voor de fusiedatum maatregelen moeten nemen om voomoemd geprognosticeerd
tekort ongedaan te maken.
Wij kijken hier anders legen aan. Enerzijds omdat in de berekeningen van Gedeputeerde
Staten cr van wordt uitgegaan dat bezuinigingsvoomemens en -taakstellingen al van het ene
op het andere jaar voor 100% effect sorteren (in de praktijk een zeer lastige opgave, zelfs
indien een gemeente daar enkele jaren de lijd voor krijgl, bijv. tot 1 januari 2013), anderzijds
omdat Gedepuieerde Stalen zelf aangeven dal op dil momenl nog niel duidelijk is wal de
effecien van de huidige economische crisis voorde komendejaren zulten zijn. Hetzelfde getdt
voor de doorwerking van de accressen van hel gemeenlefonds.

Hoewet de begrotingen 2011, onder voorwaarden van tijdige duidelijkheid van het
voorgestane rijksbeleid via besluiten van het nieuwe kabinel en o.a. de Septembercirculaire,
op dil punl meer duidelijkheid zullen brengen hechten wij toch waarde aan recente
doorrekeningen per gemeenle van de gevolgen van met name de nog verdere afname van de
gemeentefondsuitkering, die ons doen concluderen dat hcl in hel BMC-rapporl
geprognosticeerde lekort ad € 2,7 miljoen per fijsiedaium eerder op een hoger (€ 4 a € 5
miljoen) dan op een lager bedrag zal uitkomen. De op de blz. 43 en 46 van hel Herindelingsonlwerp verwoorde eis om per 2013 een sluitend meerjarenperspectief le hebben — die wij
overigens van harte ondersteunen - maakt in dil verband feitelijk niels uil.
b. beheerplannen
Ook wij zijn van mening dat hel BMC-rapporl ten aanzien van dil onderwerp, ook qua
analyse, niel hel complete beeld schelst. Hel rappon gaat immers alleen wal dieper in op de
beheerplannen c.q. onderhoudsvoorzieningen wegen en niel op de beheerplannen van andere
gemeenietijke kapitaalgoederen zoals rioleringen, waterwegen (beschoeiingen, bruggen,
baggeren), openbare verlichting, speelvoorzieningen, onderwijshuishouding en de
gemeentelijke gebouwen. Zijn de stortingen niet met name gerelateerd aan regulier onderhoud
(alle beheerplannen hebben namelijk een zeer beperkle tooplijd, te welen 2010, sommige
2014 en in een enkel geval 2019 of 2027) dan wel - zoals Gedeputeerde Stalen lerechl
opmerken - aan vervanging ien gevolge van dc ondergrond? Gelet op de bodemgesteldheid
sorteert regulier onderhoud in de Krimpenerwaard immers - na verloop van lijd - steeds
minder effect. Dil laalsle maakt uitvoering van ingrijpende, conslmclieve maatregelen dan
wel een algehele reconstmctie - ook van rioleringen - op enig momem noodzakelijk. Een
momenl dal eerder ptaais vindl dan elders in Nederiand. Dit getdt zowel voor de provincie
(denk aan N 210) ats voor de gemeenlen. Ons inziens leidt dit negatieve effect op de
levensduur binnen afzienbare lermijn voor de fusiegemeente tot aanzienlijk hogere stortingen
in de onderhoudsvoorziening wegen en riotering dan wet tot een aanzienlijke loename van
kapilaallaslen voor deze gemeentelijke kapitaalgoederen. Op de wens van hel
Hoogheemraadschap om hel onderhoud van de buitenwegen over le dragen naar de
gemeenlen gaan wij in dil kader hier niel verder in behoudens de opmerking dal dil financieel
de nodige gevolgen zal hebben.
Dit onderdeel afsluitend zijn wij van mening dat de correctie niel naar beneden moei worden
bijgesteld maar eerder aanzienlijk naar boven indien - naast hel beheerplan wegen c.q. de
stortingen voor wegenonderhoud - ook het onderhoud van eerdergenoemde, andere
gemeentelijke kapitaalgoederen nog eens nauwkeurig worden geïnventariseerd en
geanalyseerd. Terecht merkl hei BZK-onderzoek - waarin overigens hel jaar 2009 ats
uitgangspunt heefl gediend - op dil punt op dat mei name de beleidskaders voor hel
onderhoud van kapitaalgoederen grote budgettaire gevolgen kunnen hebben en dal er op moei
worden gelet ofdc beheerplannen votledig in de begroiing en meerjarenraming zijn verwerki.
c. salarissen
Gedepuieerde Staten constateren dal in het onderzoeksrapport Financieel onderzoek
herindelingsvarianlen Krimpenerwaard van hel Minislerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksretaties en de Provincie Zuid-Holland op blz. 47 dc loonsom stijgl met 1,1%. De
aanname van BMC dat dc loonsom 5% hoger is dan het huidige niveau van de K5-gemeenten
is echter al voorzichtig geraamd. Dat Gedepuieerde Staten dil temgbrengen tot 1,1% en
baseren op gegevens van hel Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, die daleren uit 2007, en ecn
indicatief gemiddelde loonsom van de groottegroep waarloe de K5 behoort - en die dus óf op
naluuriijke wijze dil inwoneraantal hebben bereikl dan wel door fusie in hel verleden en
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inmiddets in een genormaliseerde silualie zijn lerechl gekomen - is een aanname waar nader
overieg en uitleg gewenst is. Een reden temeer om dit punt in hcl bijzonder onder de aandachl
le brengen.
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Hel Herindelingsontwerp kent in rijke male woorden als 'versterking van de besluurskrachl'.
Hiermee wordt bedoeld dat de bestuurlijke en amblelijke organisalie van de gefuseerde
gemeenten voldoende robuust zijn om laken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed
uil le oefenen, zodal door een goede arbeidsmarktpositie en dejuiste male van specialisatie
gekomen kan worden tot een goed besluur en dienstveriening.
Op basis van ervaringen in pas gevormde fusiegemeenten (Lansingeriand en Zuidptas) en de
nog te vormen gemeente Kinderdijk (Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland)
constateren wij hel volgende;
- hel functiebeschrijvings- (functieboek) en waarderingstrajed voor de fusiegemeente
resulteert door de aan hel inwoneraantal gerelateerde bezoldigingsstmctuur in een
hogere waardering van mim 70% van de functies in de le fuseren (kleinere) gemeenlen
(dus gemeenlen mel een lager salarisniveau );
- mim 50% van de medewerkers wordt geplaalsl op een hoger functieniveau;
- de nieuwe organisalie kent een, aanzienlijk aanlal fonnatieplaatsen meer dan het tolaal
van de voormalige gemeenten. De toekomstige gemeenle Kinderdijk (30.000
inwoners) kent (uitgaande van de huidige nieuwe gefijseerde ambtelijke organisatie)
25 formatieplaatsen meer, de gemeente Zuidptas ( 41.000 inwoners) noemt een
loename van 32 fle's.
De gemeenle Zuidpias heeft berekend dal het vorensiaande heefl geleid lol een stijging van de
loonsom met € 2,25 miljoen len opzichte van hel lolaal van de loonsom van de voormalige
gemeenten. Indien we laalslgenoemd bedrag extrapoleren naar een K5-gemcenie van 55.000
inwoners dan constateren wij dal de siijging van de loonsom uitkomt op een percentage lussen
10 cn 13% (mim € 3 miljoen euro). In de cijferopstelling in de afsluiting ramen wij
voorzichtigheidshalve ca. 10% (is € 2,5 miljoen euro).
Bij het'punl 'frictiekosten' besteden wij aan de personeelskosten overigens ook nog de nodige
aandachl.
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d. nieuwe huisvesring
Gedeputeerde Sialen slellen met de taaiste zin op blz. 47 van het Herindelingsoniwerp dat hel
vooral van de polilieke keuzes en hcl beleid van de nieuw te vormen gemeenle afhangt of een
gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dal een minder gezonde financiële
positie kan worden verbeterd.
Ten aanzien van dil punl vragen wij ons af waarom GS de conclusies van een gedateerd
onderzoek in Overijsselse fusiegemeenten (zoals Gedepuieerde Staten doen) hanieert en niel
op de ervaringen in recente Zuid-Hollandse fusiegemeenten zoals Westland, Lansingeriand en
Zuidpias:
- hcl duurt ten minste 4 jaar voordat een nieuw gemeentehuis kan worden gerealiseerd.
Tot dal moment moei - om kennis en specialismen van de medewerkers bijeen te
brengen en fmstraties over en extra kosien door hel verdeeld werken over diverse
locaties zoveel als mogelijk te voorkomen - bedrijfsmimte worden gehuurd of
gekochl. Kosten € 300.000 tol € 500.000 per jaar;
- hel blijkl - onder verwijzing naar o.a. hel raadsbesluit van de gemeenle Lansingeriand
(53.000 inwoners cn voorheen werkend in 5 locaties) - dat dejaarlijkse kosten van Iiei
gemeentehuis bijna € 2 miljoen bedragen waarvan - met inzel van € 20 miljoen uit dc
algemene reserve, Eneco dividend van € 0,5 miljoen per jaar, vrijvallende

-

kapitaallasten, personeelsbesparing e.d. - per saldo € 550.000 per jaar als extra last op
de begroiing van de fusiegemeente blijfi dmkken;
hel blijkl dal verkoop/verhuur van dc oude panden zeer moeilijk ligl omdal in de
praktijk blijkl dal voonnalige gemeentehuizen (die vaak ook nog een
monumentenstatus hebben) slechts tegen zeer veel kosten - het welk de opbrengslen
dus in belangrijke mate 'dmkken' - geschikt kunnen worden gemaakt voor andere
gebmiksdoeleinden. Zo raamt de gemeenie Lansingeriand aan nello opbrengst
voormalige gemeentehuizen € 4,6 miljoen legen nieuwbouwkoslen gemeeniehuis €
32,7 miljoen.
De in hel BMC-rapport gehanleerde aanname dal circa 50% van de realisatiekosten
van hel nieuwe pand (in hel BMC-rapport geraamd op € 40 miljoen) kan worden
gefinancierd uil de verkoop/verhuur van de oude panden (derhalve € 20 miljoen) blijkt
in de praktijk dus veel meer een 'wishful thinking' le zijn;

e. vervallen vasle bijdrage Algemene uilkering
Wij hebben vraagtekens om binnen de eersle reguliere mjb-cyclus van de gefuseerde
gemeenle de vervallen vaste bijdrage van de Algemene uitkering te elimineren zoals gesteld
op blz. 47. Zo gaal de gemeente Zuidpias er vanuil dal van deze temgval van de Algemene
uitkering (één in plaals van drie vastc bedragen) ten hoogste 70% kan worden gecompenseerd
door lagere uitgaven. Daarbij komt in ons geval nog eens hct gegeven dal de integratie van
diverse bedrijfsonderdelen door middel van de Gemeenschappelijke Regeling K5 nu at heeft
geleid lol efficiencyvoordelen die normaliter pas na een fusie kunnen worden "ingeboekt".
Deze recente ervaringscijfers afzettend legen de op blz. 47 van hel BMC-rapport vermelde
becijfering geven ons aanleiding tot nader overleg hierover met de provincie en BZK lol
nadere afsiemming. Wij denken hierbij concreet aan de winst die de herindeling de Algemene
uilkering oplevert. Deze dienl terug te vloeien naar de Krimpenerwaard.
ƒ fricliekostenfvergoeding)
Wij willen nog slil slaan bij de frictiekoslen waarvoor de ftjsicgcmeenten op basis van de
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling een tegemoetkoming via de Algemene uitkering uil het
Gemeenlefonds ontvangen. Het gaai hierbij om een bedrag van in totaal mim € 16,6 miljoen.
Zo op het eersle gezicht een fors bedrag maar, zoals lijdens de bijeenkomst op 27 april jl.
lerecht door Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls opgemerkl, de fusiegemeenten hebben dil
bedrag volledig nodig om de kosten, die voortvloeien uit hel fusieproces, op le vangen. Wal
lijdens de bijeenkomsl onderbelicht is gebleven is het gegeven dal de frictiekostenvergoeding
moct worden 'voorgeschoten' cn pas na de fusie in 4 jaar (40-20-20-20%) wordl uitbetaald.
In dc briefvan 26 aprii 2010 van Gedepuieerde Van Engelshoven-Huls wordl aangegeven dal
GS in hoofdsluk 6.3 van het Herindelingsonlwerp een bijdrage wi! leveren. Indien dil een
bijdrage in financiële zin is betekent dil dal de eerste jaren na de fusie voor de nieuwe
gemeente het geprognoticeerde renteveriies (bij een rekenrente van 5% en afhanketijk van hel
moment van uitbetaling) van £ 800.000 + € 500.000 + € 330.000 + € 165.000 = 6 1.795.000
voorkomen zou kunnen worden..
Hierbij komen kosten weike ook ten laste van de frictiekoslen worden gerekend: de kosten
van voorbereiding (plan van aanpak, projecileiding en ondersteuning), personeelskosten
(wachtgelden' bestuurders en personeel, werving en selectie, reiskoslen dislocaties, inhuur
van personeel omdat 'de winkel open moet blijven'), aulomatisering (conversie naar nieuwe
systemen, bekabeling e.d.) en overige kosien zoals communicalie, vooriichting en archieven.

Deze kosien mogen slechts voor 50 % van het fusiebudget komen.
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maar dat de kosten van meubilair, nieuw gemeeniehuis, hogere salariskosten e.d. ten laste van
de reguliere gemeentebegroting moeien worden gebrachl.
In de praktijk blijkl dal de frictiekoslenvergoeding voldoende is om de kortlopende
fiisiekosten tc compenseren maar zeker niet de langlopende kosien zoals huur bedrijfsmimte
en wachtgelden. Voor wal belreft deze laatste kostenpost nog hel volgende. Zowel in hcl
Herindelingsontwerp als in de Wet Arhi wordt gesproken over wachtgelden.
Dil geldt echter alleen besluurders. Wachtgeld is namelijk niet meer van loepassing op
amblelijk personeel dat wordt ontslagen na 1 januari 2001. Daarvoor geldl een ww- en
aanvullende ww-uilkering, waarvoor gemeenten overigens zelf geheel risicodragend zijn. Op
dit punl is de Wet Arhi dus niel meer aciueel. De ww-uilkering heeft verder dirccle gevolgen
voor dc pensioenopbouw van belrokkenen en vanuit de ww-posilie is er ook geen
mogelijkheid gebmik le maken van de FPU-regeling. Een en ander kan lot gevolg hebben dat
- zeker bij een wal 'vergrijzend' ambtenarenbestand - dat de vakbonden bij de fusie van
gemeenten geen gedwongen ontslagen accepteren en dat een gedwongen vertrek van
ambtelijk personeel alleen mogetijk is via een vaslslellingsovereenkomsl waar zeer veel
middelen mee zijn gemoeid.
Toï voor kort waren er voor amblelijke medewerkers, die niets voor hel meemaken van een
fusieproces voelden of hel vermoeden hadden bij de inpassing/plaatsing op de door hcn
gewenste functie binnen dc nieuwe organisalie 'builen de boot le vallen' voldoende
mobiliteitsmogelijkheden elders. Daar werd ook vol gebmik van gemaakl. Zo startte de
gemeenle Lansingeriand met 60 vacatures en de gemeenie Zuidpias met 55 vacatures. Dat dit
leidde lot zeer beperkte kosten wegens ontslaguitkeringen is daaraan inherent. Op dil moment
zijn door dc financiëte crisis cn de mogelijke verlaging van de Algemene uilkering de
mogetijkheden voor ambtelijke medewerkers om bij een andere gemeenie een passende
functie te vinden afgenomen en is de kans aanwezig dat bij fusie van dc K5-gemccnicn de
ontslaguitkeringen voor mei name managemenl, waarvan er na de fusie velen hun huidige
functie zullen kwijtraken, op ecn hoger bedrag zulten uilkomen dan bij eerdere gemeentelijke
herindelingen hcl geval was.
Dal door of ondanks mobilileitsbeperkingen de druk om gekwalificeerd personeel van builen
de eigen organisaties aan te nemen, zal toenemen is echier ook ccn gegeven. Immers, een
bestuurskrachtiger organisatie wordt slechis gedeeltelijk bereikl door de kwantileit (som van
de medewerkers) maar veel meer door de loename van kwaliteit, die niel in alle gevallen - zo
gebiedt dc eerlijkheid tc zeggen - bij de huidige medewerkers beschikbaar is: de opschaiing
van de gemeenle betekem automalisch andere siraicgische uitgangspunten cn andere
kwaliteitsnormen waardoor nict direct van hel aspect 'mens volgt funclie' mag worden
uitgegaan.
Gezien de brief van 26 april 2010 gaan wij er van uit dat - gezien de ervaring in de onlangs
heringedeelde gemeente Zuidpias - de Provincie en hel Ministerie ons legemoel willen komen
in dc hogc frictiekoslen
g. effect op woonlasten
Hel Herindelingsonlwerp slaat uitvoeriger slil bij hel effeel op woonlasten als gevolg van hcl
samengaan van dc K5-gemccnten (blz. 45 Herindelingsonlwerp). Hel effect wordt door
Gedeputeerde Slaten echter wct heel eenvoudig berekend, te weten harmonisatie door middel
van de berekening van een gemiddeld tarief, waardoor de woonlasten voor de inwoners van
één kem slijgen en zich er voor de overige Krimpenerwaardbewoners cen (lichte) daling van
de tarieven afrekent.
Wij kunnen ons enerzijds nauwelijks voorstellen dat de gemeenieraad van de nieuwe KSgemeenle alleen de inwoners van de ene kem mel fors hogere woonlasten confronteert (6,9%)
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en deze meeropbrengst laat temgvloeien naar de overige inwoners van dezelfde K5-gemeenle,
anderzijds omdal dezc methodiek niet opgaat in een (fusie)gemeente die wordl geconfronleerd
met een financieel zorgelijke siluatie. Dan geldl voor alle inwoners eerder een toename van de
woonlastendmk dan enkel en alleen een gelijklrckking van larieven mei dc posilieve en
negatieve consequenlies van dien.
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Ter afsluiting
Wij komen lot een afsluiting waar hel gaal om de financiële positie van cen K5-gemecme in
relalie met wat hierover is opgemerkl in Herindelingsonlwerp versus het BMC-rapport.
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Wij conslateren mecr zorgen rond de financiële silualie van her in te delen gemeenien. Uil
publicaties in de vakpers blijkl dal dc zes fusiegemeenten dic per 1 januari 2010 zijn gevonnd
(Peel cn Maas, Venlo, Horsl a/d Maas, Venray, Oldambt en Zuidpias) allen le maken hebben
mel een aanzienlijk begrotingstekort. Ook eerdere fusies in West-Friesland lalen dil beeld zien
mel in alle gevallen als één van de belangrijke oorzaken de relalief lagere Algemene uitkering
uit hel Gemeenlefonds, o.a. doordal na de fusie siechls één keer hei basisbedrag wordl
ontvangen.
Op grond van dil geactualiseerde en verder uitgewerkte BMC-rapport constaieren wij:
1. dat de KS-gemeenlen de eerstkomende jaren in werkelijkheid te maken zouden kunnen
krijgen mei een in totaliteit lot minimaal € 4 miljoen per jaar oplopend begrotingstekort ten
gevolge van de huidige financiële crisis en temglopende accressen van het gemeentefonds
(zie punt a.), alsmede aanzienlijke exlra stortingen in de onderhoudsvoorzieningen wegen,
rioleringen enz. (zic punl b.).
Nadmkkelijk slellen wij hierbij dal de Krimpenerwaard zich met name bij punl a niet in ecn
uitzonderingspositie bevindi. Allc gemeenlen hebben te maken met deze problemaliek.
2. dat de nieuwe K5-gemecnte wordt geconfronteerd met voorshands niet door Rijk of
Provincie compensabele kosien die rechlslreeks verband houden met effectuering van de
herindetingsvariant KS-gemeente (zie dc punien c. tot cn met g.) ter grootte van ca € 6
miljoen bij aanvang fusie.
Laatstgenoemde bedragen, die dus alleen betrekking hebben op de punien c. lol en mel g., zijn
als volgt opgebouwd:

Onderdelen;

Kosten Tjaar
na fusie
(x € 1.000)
- = kosiensiijging/afnamc inkomsten
+ = kostenbesparing
Fusie eerelateerde kosien
- Salarissen
- Loonsom besluur + griffie
- Nieuwe huisvesling
- Algemene uilkering
(vervallen vaste bijdrage)
- Voorfinanciering frictiekoslen
- Wachlgelden, ontsiag\'ergoedingen,

-2.500
712
- 300
-1,460

stmctureel oplopend tot ca - 2.000

- 800

stmctureel (in 4 jaar) afiopcnd lot O

-1.500

slmclureel aflopend lol O

fotaal fusie gerelateerde meerkosten -5.848
Voor allc duidelijkheid; het gaat hier om structurele kosten.
Op hel onderdeel incidentele kosien zijn wij onder het kopje frictiekosten al uilgebreid
ingegaan.

^

Tellen wij bij de laatstgenoemde fusiegerelateerde kosten ook nog eens de € 4 a 6 5 miljoen,
nodig om dc verwachte begrotingstekorten weg te werken en de onderhoudsvoorzieningen op
een financiee! verantwoord peil te brengen, dan kunnen wij niet anders dan persisteren in de
conclusie dal de financiële positie van een KS-gemeenle nadmkkelijk aandacht vraagl en dal
in het BMC-rapport zeker niel - zoals Gedeputeerde Staten slellen op blz 46 - wordt
uitgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken.
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Aan:
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Schoonhoven,

Onderwerp
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Aanbieding zienswijze op herlndelingsontworp Krimpenerwaard
Inlichtingen bij
M. de Greef
Doorkiesnummer
0182-389391
Ons kenmerk

Geactit college,
In reactie op uw Herindelingsontwerp Krimpenerwaard d.d. april 2010, ontvangt u bijgaand
de gezamenlijke zienswijze van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en
Wethouders van Schoonhoven.
Tevens treft u aan:
- Uitslagen OpinieWijzer Bestuuriijke Toekomst Sctioonhoven, d.d. februari 2010.
-

Onderzoek uitgevoerd door de Ondernemingsraad gemeente Schoonhoven d.d. 15
april 2009 naar het gevoelen binnen de gemeentelijke organisatie over gemeentelijke
herindeling.

-

Fragment uit het verslag van de raadsvergadering d.d. 1 juli 2010: behandeling van
de zienswijze op het herindelingsontwerp.

-

Afschrift van de brief van het college van B&W aan het college Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, waarin diverse financiëte aspecten nader worden toegelicht.

f^et vriendelijke groet.
namens de gemeenteraad van Schoonhoven,
de griffj

H;iven 37 I 2fi7l OK
f'o.vlbii:} 504 I 2B70AH SctioonliOVfin
alg.lGhi. (0'.B2)38 9?00
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Aan het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG
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Schoonhoven,
Onderwerp
Uw kenmerk
Btjlage(n)

Reactie op herindelingsontwerp Krimpenerwaard
Inlichtingen bij
P.A. Huijsman
Doorkiesnummer
0182-389386
Ons kenmerk

Geacht college.
Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Schoonhoven
ontvingen in april het herindelingsontwerp Krimpenerwaard van de provincie Zuid-Holland.
De provincie licht in dit ontwerp de keuze toe voor een herindeling tot een K5-gemeente,
waarbij de gemeenten Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist een
nieuwe gemeente Krimpenerwaard gaan vormen. In deze brief geven het cotlege van
burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Schoonhoven hun reactie op het
herindelingsontwerp Krimpenerwaard.
Herindelingsontwerp K5
De provincie kiest voor de versteriting van de bestuurskracht in de Krimpenerwaard door
herindeling van de htuidige gemeenten Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en
Vlist tot een nieuwe gemeente Krimpenerwaard. DK is de zogenaamde K5 variant. De
provincie is van mening dat door samenvoeging van de gemeenten tot een K5 gemeente
een nieuwe bestuurskrachtige, toekomstgerichte gemeente ontstaat, die voldoende in staat
zal zijn om de lokale, bovenlokale en regionale opgaven en vraagstukken voor de langere
termijn op te pakken. De provincie geeft tevens aan dat de keuze voor de K5 variant leidt tot
een regionaal consistent eindbeeld in de Krimpenerwaard, waarbij één democratisch
rechtstreeks gekozen bestuur zorg draagt voor de afwegingen ten aanzien van het gebied
van de Krinripenerwaard. De K5 gemeente kan tevens een goede bijdrage leveren aan de
samenwerking binnen de veiligheidsregio en de potltieregio Hollands t^idden, de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en het Intergemeentelijke
Samenwerkingsverband Midden Holland.
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Schoonhoven staat achter het herindelingsontwerp
Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Schoonhoven
staan achter het herindelingsontwerp Krimpenerwaard. zoals dat in april 2010 is opgesteld
door de provincie Zuid-Holland. Het coilege en de raad ondersteunen de keuze van de
provincie dat de K5 variant kan leiden tot een bestuurskrachtige en toekomstgerichte
gemeente. Schoonhoven heeft in het proces steeds aangedrongen op een duurzame
oplossing voor het hete gebied met beperkte tjestuuriijke drukte, waarbij de kwatiteit van de
Krimpenerwaard voorop staat. Met de keuze voor de K5 variant, ziet Schoonhoven deze
zaken geborgd. Vanuit Schoonhoven is steeds benadmkt dat er een oriëntatie moet btijven
bestaan op Gouda en het Groene Hart. tn de raad is nadrukkelijk aandactit gevraagd voor
het risico dat de afstand tussen bestuur en burger groter wordt en voor het risico dat de
tasten stijgen terwijl daar niets tegenover staat.
Het college en de raad van Schoonhoven ervaren het K5-herindelingsontwerp in principe als
een goede stap voor de toekomst van de Krimpenerwaard.
Draagvlak
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven heeft zich
uitgesproken voor de herindetingsvariant K5. tn het recente coalitie-akkoord is opgenomen
dat een herindeling een krachtig bestuur en een betere dienstveriening voor de inwoners
moet opleveren.
De gemeente Schoonhoven heeft een opinieonderzoek laten uitvoeren onder haar burgers
over de bestuuriijke toekomst van de gemeente Schoonhoven. De scores voor de K5, K2/K4,
K6 en andere varianten komen opgeteld uit op 51,4% De scores voor de K5 variant of de
K4-K2 variant zijn nagenoeg gelijk. De burgers geven aan dat de gemeente Schoonhoven
bij een herindeling zeker de eigen gemeenteloketlen, de veerdienst en haar regiofuncties
(o.a. voor het onderwijs) moet behouden. De gemeente Schoonhoven ziet deze wensen van
de inwoners graag geborgd in het herindelingsvoorstel.
Aansluiten bij de identiteit
Schoonhoven ziet graag dat in de nieuwe gemeente een actief kemenbeleid wordt gevoerd.
ledere kem heeft een eigen identiteit en daamiee samenhangende opgaven. Zo heeft
Schoonhoven een centrumfunctie en een stedelijke identiteit gericht op de dienstensector.
Andere kernen zijn bijvoorbeeld meer gericht op logistiek/transport of op de agrarische
sector.
Schoonhoven vindt het van groot belang dat de kemwaarden en de identiteit van
Schoonhoven geborgd worden. Schoonhoven Is een historische vestingstad aan de Lek met
een beschermd stadsgezicht en ca. 135 Rijksmonumenten. Deze rijke historie is op veel
plaatsen goed zichtbaar en herkenbaar in de stad. Het centmm van Schoonhoven is
belangrijk voor inwoners en toeristen. Schoonhoven is bekend als de "Zilverstad"; jaariijks
komen er zo'n 200.000 toeristen naar Schoonhoven. Er is in Nederiand en in onze
buurianden geen stad waar de historie van de zitvertraditie nog zo gaaf en volledig overeind
staat als in Schoonhoven. Oude werkplaatsen, fabrieken en fabriekjes, zilversmidwoningen,
arbeiderswoningen en directievilla's vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed.
Schoonhoven is een stad met alle voor- en nadelen die daarbij horen. De studenten, het
levendige centrum en de winkelvoorzieningen zorgen voor dynamiek en stedelijkheid in
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Schoonhoven. De stad heeft een gemêleerde bevolkingssamenstelling. Belangrijke
speerpunten binnen het stedetijke karakter van Schoonhoven zijn de aanwezigheid van
voortgezet ondenwijs, middelbaar fc>eroepsonderwijs inclusief de zilvervakschool en het
ruime en gevarieerde aanbod van winkels.
Kleinstedelijke problematiek, die een afgeleide is van hetgeen wordt aangetroffen in grote
steden, gaat echter ook aan Schoonhoven niet voorbij. Aandacht en inzet daarvoor t>ehoren
blijvend te worden geborgd.
Schoonhoven is van mening dat de voorzieningen in de nieuwe gemeente dienen aan te
sluiten bij deze speerpunten van Schoonhoven en bij de identiteit van de andere kemen.
Het college en de gemeenteraad van Schoonhoven waarderen in het herindelingsvoorstel
bijzonder positief de passage waarin Gedeputeerde Staten duidelijk aangeven bereid te zijn
een bijdrage te leveren aan het handhaven van de bijzondere centmmpositie van
Schoonhoven als grootste kem in de Krimpenerwaard. Daarbij wordt aangestipt dat
Schoonhoven ook vanuit de Lopikerwaard duidelijk wordt gezien en gewaardeerd als een
kem met aantrekkelijke cent rum voorzi en ing en.
Projecten
Schoonhoven omarmt het voomemen van de provincie om met de K5 gemeenten na te gaan
of en op welke wijze de provincie medewerking kan verienen aan het uitvoeren van een
aantal concrete plannen in de Krimpenerwaard. Schoonhoven stett voor om op korte termijn
met de betrokken gemeenten en de provincie na te denken over gezamenlijke projecten
waar de provincie een concrete en betekenisvolle rol in kan vervullen. Schoonhoven is
voorstander van het doen van gezamenlijke voorstellen voor projecten, waaraan een
zorgvuldige afweging vooraf moet gaan.
Daarvoor is in overleg met de provincie inmiddels een format ontwikketd.
In verband hiennee wordt in deze zienswijze afgezien van het geven van een opsomming,
maar voor Schoonhoven kan worden gedacht aan de verplaatsing c.q. sanering van
tjedrijfscomplexen, tSV-achtige projecten, welzijns- en veilteersvoorzieningen.
Aandachtspunten
Het coltege en de raad vragen aandacht voor een aantal punten in het herindelingsontwerp
zoals daar zijn:
•

Dienstverlening: De raad en het college van Schoonhoven vragen aandacht voor de
dienstveriening aan de burgers. De afstand tussen burger en potitiek moet niet groter
worden en de dienstverlening moet op peil blijven of zelfs worden versterkt.

•

Voorzieningen. Een herindeling heeft het risico in zich dat mogelijk voorzieningen uit
de stad zullen verdwijnen. College en raad van Schoonhoven willen het
voorzieningenniveau behouden inclusief de gemeentelijke dienstverlening. Zij vragen
hiervoor aandacht aan de provincie.

•

Financiën: Schoonhoven vraagt aandacht voor de financiële situatie van de nieuwe
gemeente. De indruk bestaat dat er ondanks alle onderzoeken nog geen betrouwbaar
beeld bestaat van de huidige en toekomstige financiële situatie in de
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Krimpenenvaard. In die zin zijn er zorgen, niet alleen bij de gemeente Schoonhoven,
maar ook bij de andere gemeenten die in het herindelingsvoorstel zijn betrokken.
De colieges van de vijf gemeenten tn de Krimpenerwaard zijn eensgezind in hun
zorgen over de financiële onderbouwing van het herindelingsvoorstel. Die zorgen zijn
in een brief, die door alle colleges wordt onderschreven, neergelegd. De brief gaat
vergezeld van een bijlage waarin diverse financièle aspecten nader zijn toegelicht.
Deze onderbouwde reactie van het cotlege gaat ondenwerp van overieg vormen om
tot een oplossing te komen op basis van een bestuurlijk gedragen gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, provincie en het rijk. tn het stuk is, met
venvijzing naar de srtuatie in andere herindelingsgebieden, een duidelijke richting
aangegeven. Schoonhoven stelt zich op het standpunt dat voordelen die voor het rijk
(gemeentefonds) ontstaan binnen de systematiek van de atgemene uitkering, blijvend
ten goede moeten komen van het gebied, onder meer om daarmee extra kosten te
kunnen opvangen.
De reactie van het college gaat ter kennisneming hierbij en zal separaat met de
zienswijze worden verzonden naar Gedeputeerde Staten.
•

Voor Schoonhoven speelt nog specifiek dat er een aanzienlijk risico is van
lastenverzwaring. Schoonhoven is attijd behoedzaam geweest met het verhogen van
de belastingen. De huidige tarieven getuigen daarvan. Het is onwenselijk voor de
burgers van Schoonhoven dat de lasten omhoog gaan zonder dat ze er iets
concreets voor temg krijgen.
De gezamenlijke reactie van de vijf colleges appelleert ook aan dit punt van zorg.

•

Kemwaarden: Daamaasl vraagt Schoonhoven nogmaals aandacht voor de
betangrijkste kemwaarden van de stad:
a) behoud van het voorzieningenniveau waarvan het ondenvijs- en het sport- en
cultuuraanbod manifeste onderdelen vormen;
b) aandacht en inzet voor de klein-stedelijke problematiek;
c) behoud en verdere ontwikkeling van de centrumfunctie met een passend en zich
ontwikkelend winkelaantx}d;
d) aantrekkelijkheid behouden voor het toerisme als cultuurhistorische stad en
zilverstad;
e) voldoende aantrekkelijk blijven voor studenten;
f) het niet onevenredig toenemen van de lastendmk;
g) het continueren van de bestuuriijke oriëntatie op Gouda en het Groene Hart.

Vragen en opmerkingen bij het herindelingsontwerp
Het cotlege en de raad van Schoonhoven hebben de votgende vragen en opmericingen over
het herindelingsontwerp:
•

•

De raad vraagt de provincie voor Schoonhoven een overgangsperiode te faciliteren
voor de voorziene stijging van de lokale tasten tot een voor alle inwoners van de
nieuwe gemeente getijk niveau.
Schoonhoven wordt gedeeltetijk ook tot de Lopikerwaard gerekend; dit feit moet uit
een oogpunt van zorgvuldigheid worden benoemd in het ontwerp.
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De raad vraagt de provincie om een uitgebreide toelichting op de gevolgen voor de
gemeenschappelijke regelingen waarin Schoonhoven op dit moment deelneemt.

Snelheid
Het cotlege van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Schoonhoven
willen ten slotte benadrukken dat snelheid in het proces gewenst is. Bij een voorspoedig
verioop van het proces zal de nieuwe gemeente op 1 januari 2013 van start gaan. We
moeten er gezamenlijk voor zorgen dat dit niet door atleriei vertragingen 2014 wordt!
Schoonhoven is voorstander van een vlot proces omdat college en raad duidelijkheid willen
bieden aan de burgers en aan de ambtelijke organisatie. Daarnaast wil Schoonhoven
voorkomen dat er aandachtspunten zijn, bijvoort)eeld de kwetsbaarheid van de
bedrijfsvoering en noodzakelijk verdergaande samenwericing en beteidsvonming, die door het
he rind eti ngsproces jaren blijven tiggen. Schoonhoven is van mening dat alle gemeenten nu
al moeten denken en handelen met het oog op de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.
Afwegingen over bestaande projecten en nieuwe initiatieven moeten gezamenlijk worden
gemaakt en genomen met het oog op de belangen van de nieuwe gemeente.
Het college en de raad van Schoonhoven hebben vertrouwen in de bestuuriijke
ontwikkelingen in de Krimpenerwaard, waarbij gezamenlijk wordt toegewerkt naar een
slagvaardige en efficiënte gemeente Krimpenerwaard.
tn de gemeenteraad wordt over de voorgenomen gemeentelijke herindeling niet eensluidend
gedaclit.
Mede om recht te doen aan het standpunt van een minderheid binnen de gemeenteraad zijn
de notulen van de raadsvergadering waarin deze zienswijze is vastgesteld aan de zienswijze
gehecht.

Hoogachterid,
de raad van Schoonhoven,
de voorzitter

de griffier,
M.

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven.
de secretaris.

_

yJe burgemeester
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Nummer

Datum raadsvergadering

Portefeuillehouder

46

1 juli 2010

D.W. de Cloe

Onderwerp
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Reactie op het herindelingsontwerp Krimpenerwaard

Besluit
In te,stemmen met het versturen van bijgaande reactie van raad en college op het
herindelingsontwerp Krimpenerwaard van het colllege van Gedeputeerde Staten van ZuidHotiand, en als bijlagen mee te zenden:
-

Uitslagen OpinieWijzer Bestuuriijke Toekomst Schoonhoven, d.d. februari 2010.

-

Onderzoek uitgevoerd door de Ondernemingsraad gemeente Schoonhoven d.d.
15 april 2009 naar het gevoelen binnen de gemeentelijke organisatie over
gemeentelijke herindeling.

-

Fragment uit het verslag van de raadsvergadering d.d. 1 juli 2010: behandeling
van de zienswijze op het herindelingsontwerp.

-

Afschrift van de brief van het coltege van B&W aan het college Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland, waarin diverse financiële aspecten nader worden
toegelicht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven
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Uitslagen OpinieWijzer
Bestuurlijke toekomst Schoonhoven

Instituut voor Publiek en Politiek
Februari 2010
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Uitslagen OpinieWijzer
Bestuurlijke toekomst Schoonhoven
De gemeente heeft bij teder huishouden een exempiaar van de OpinieWijzer laten bezorgen.
In totaal zijn 5319 OpinieWijzers verspreid, 1036 exemplaren (19,3%) zijn geretourneerd.
Daarnaast kon de OpinieWijzer ook op internet worden ingevuld. Hiervan hebben 50 mensen
gebruik gemaakt.
De respondenten naar gestacht, teeftijd en woonduür
691 Mannen (64%) en 395 vrouwen (36%) hebben de OpinieWijzer ingevuld. De ouderen
zijn oververtegenwoordigd. Onderstaande grafiek maakt dat duidelijk. Zowel bij de mannen
als blj de vrouwen is ruim 60% ouder dan zestig.
Men woont in meerderheid al lang in Schoonhoven:
korter dan l O j a a r - 1 3 % , 10 tot 25 j a a r - 2 5 % , 25 jaar of langer-62%
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T o t a a l : 1086
M a n n e n : 691 (64%)
V r o u w e n : 395 (36%)
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Leeftijd

Vraag 1. Wat zijn volgens u de sterke punten van de huidige gemeente Schoonhoven?
Kies maximaal 3 mogelijkheden.
- Schoonhoven heeft geen sterke punten
- de korte lijnen tussen bestuur en inwoners
- de regiofunctie van het winkelaanbod
- de duidelijke eigen identiteit (zilverstad)
• de regio functie voor het middelbaar onderwijs
- de regiofunciie voor de sport
- de regiofunctie voor historie en cultuur
- prettig woon- en leefklimaat

p

- de lage gemeentelijke lasten
- bereikbaarheid van de gemeenteloketten
- anders, namelijk:
Geen sterke punten
Korte lijnen met bestuur
Regiofunctie winkels
Eipen identiteit
Reqiofunctie middelbaar onderwiis
Regiofunctie sport
Reqiofunctie historie en cultuur
Prettig woon- en leefklimaat
Laqe gemeentelijke lasten
Bereikbaarheid gemeenteloketten

117
62
165
647(1)
532 (2)
45
247
505 (3)
42
146

De top-3 van de sterke punten zijn alle drie ondenverpen waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat een fusie daar geen grote invloed op zal hebben. Twee punten waarop de fusie
wel invloed kan hebben (korte lijnen met bestuur en lage gemeentelijke lasten) worden juist
niet als huidige sterke punten ervaren.

Vraag 2. Wat zijn volgens u de zwakke punten van de huidige gemeente Schoonhoven? Kies maximaal 3 mogelijkheden.
- Schoonhoven heeft geen zwakke punten
- de gemeente is te klein om alle ambtelijke taken uit te voeren
- de gemeente heeft moeite om alle bestuudijke taken uit te voeren
- de kleinsteedse mentaliteit
' de gemeente l<an geen vuist maken naar provincie en rijk
- de gemeente is te klein om voorzieningen als een huisartsenpost of sociale dienst in stand te houden
- anders, namelijk:
Geen zwakke punten
Ambtelijk te klein
Moeite met bestuuriijke taken
Kleinsteedse mentaliteit
Geen vuist naar provincie en rijk
Te klein voor voorzieningen

55
243
551 (1)
282
313(2)
308 (3)

3. Wetke voordeten verwacht u van een herindeling? Kies maximaal 5 mogelijkheden.
- ik verwacht geen voordelen van een herindeling
- een grotere gemeente heeft meer politiek gewicht tegenover rijk en provincie
- een nieuwe gemeente is democratischer dan het bestaande samenwerkingsverband van Schoonhoven met Vlist, Nederiek, Bergambacht en Ouderkerk (de 'K5')
- een grotere gemeente heeft meer te zeggen in de grotere samenwerkingsverbanden (dus niet de
K5) waar Schoonhoven nu in zit op het gebied van milieu, sociaie werkvoorziening en afvalverwerking
- er komt meer financiële armslag voor de nieuwe gemeente
- er komt een groter/beter aanbod van sporifaciliteiten
' er komt een groter/beter aanbod op het gebied van cultuur
- meer voorzieningen op het gebied van veiligheid
- een sterker gemeentebestuur
- een groter, dus minder kwetsbaar en beter toegerust ambtelijk apparaat
- een minder versnipperd ruimtelijk beleid (woningbouw, bedrijventerreinen, agrarisch gebied)
- de gemeentebelastingen gaan omlaag
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- anders, namelijk:
Geen voordelen
Meer politiek gewicht t.o. provincie en rijk
Democratischer dan huidige K5
Meer te zeggen in samenwerking
Meer financiële armslag
Beter aanbod sportfaciliteiten
Beter cultuuraanbod
Meer voorzieningen veiligheid
Sterker bestuur
Beter ambtelijk apparaat
Minder versnipperd ruimteliik beleid
Gemeentebelasting omlaag

a
390(1)
274
100 •
163
172
51
40
143
319(2)
304 (3)
273
162

Van de bij vraag 2 genoemde huidige zwakke punten betreffende te wetnig bestuurskracht
verwacht men dat een fusie daar verbetering in zal brengen.

4. Wetke nadelen verwacht u van een herindeting? Kies maximaal 5 mogelijkheden.
- ik verwacht geen nadelen van een herindeling
- de inwoners van Schoonhoven krijgen minder te zeggen
- de l<orte lijnen tussen bestuur en inwoners gean verioren
- gemeentelijke diensten komen op grotere afstand te staan
• de nieuwe gemeente krijgt minder financiële armslag
- de eigen identiteit van Schoonhoven (zilver, toerisme) gaat verioren
- voorzieningen op hel gebied van spori en cultuur worden naar elders verplaatst
- minder voorzieningen op het gebied van veiligheid
- minder voorzieningen op het gebied van onderwijs
- het ambtelijk apparaat zal minder efTiciënt gaan werken
- de gemeenlebe/asf/ngen gaan omhoog
- anders, namelijk:
Geen nadelen
Inwoners kriiqen minder te zeqqen
Geen korte lijnen meer met bestuur
Gemeentelijke diensten op afstand
Minder financiële armslag
Eigen identiteit weg
Voorzieningen worden verplaatst
Minder veiligheid
Minder onderwijs
Minder efficiënt werken
Meer belasting

115
497 (2)
297
591 (1)
90
420 (3)
103
199
93
226
330

5. Wat zijn voor u eisen die Schoonhoven moet stellen bij een fusie? Kies maximaal 5
mogelijkheden.
- behoud van de regiofunctie voor het middelbaar onderwijs
- gemeenteraadsvergaderingen laten circuleren
- behoud eigen gemeenteloketten in Schoonhoven
- behoud van de veerdienst
- behoud van het zwembad
- behoud van de regiolunctie wat betreft de andere sporivoorzieningen
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- behoud van culturele en toeristische activiteiten
- behoud van zondagsopenstelling
- bereikbaarheid van en open lijnen met politiek bestuur
- behoud van een eigen cliëntenraad
- instellen wijk- en dorpsraden met eigen bevoegdheden
- maximum stellen aan verhoging gemeentebelastingen
- anders, namelijk:
Behoud regiofunctie onderwijs
Raadsvergaderingen circuleren
Behoud eiqen gemeenteloketten
Behoud veerdienst
Behoud zwembad
Behoud regiofunctie sport
Behoud culturele & toeristische activiteiten
Behoud zondaqsopenstelling
Bereikbaarheid en open lijnen bestuur
Behoud eigen cliëntenraad
Instellen wiik- en dorpsraden
Maximum gemeenlebelastinq

612(3)
65
790(1)
654(2)
563
104
442
150
140
87
184
414

Bij vraag 4 werd als zeer belangrijk nadeel gezien dat de inwoners minder te zeggen krijgen.
Maar het instellen van wijk- of dorpsraden of de garantie van bereikbaarheid en open lijnen
met het politiek bestuur, scoren toch niet hoog.

6. Als Schoonhoven na een herindeting eigen gemeente- en andere loketten kan behouden, wat zijn voor u de belangrijkste? Kies de 3 belangrijkste.
- loket bouwvergunningen
- loket burgerzaken (paspoori. rijbewijs, aangifte geboorie en overiijden, uittreksel geboorieregister)
- politieloket
- loket sociale zaken (werk en uitkeringen)
- loket zorg en welzijn/wmo
- loket parkeervergunningen
- lol<et huisvesting/woningtoewijzing (van de woningcorporatie)
- anders, namelijk:
Bouvifvergunningen
Burgerzaken
Politie
Sociale zaken
Zorg en welziin
Parkeren
Huisvesting

141
962(1)
696 (2)
279
459 (3)
38
267

7. Welke voorzieningen zou een nieuwe gemeente er in ieder geval bij moeten krijgen?
Kies de 3 betangrijkste.
- in iedere plaats een dorpsraad of wijkraad als de inwoners dat willen
• een volwaardig politiebureau
- een huisarisenpost op een centrale plek
- meer busverbindingen in de Krimpenerwaard
- meer bedrijventerreinen en werkgelegenheid
- meer woningbouw

- anders, namelijk:
Dorps- of wijkraad
Volwaardig politiebureau
Centrale huisartsenpost
Meer busverbindingen
Meer bedrijventerreinen en werk
Meer woningbouw

316(3)
714 (2)
797(1)
218
220
272

tn tegenstelling tot bij vraag 5, scoren dorps- en wijkraden hier weer wel redelijk hoog.

8. Hoe moet de bestuuriijke toekomst van Schoonhoven eruit zien volgens u7
Kies 1 mogelijkheid.
- voorizetting van de bestaande samenwerking in de K5
- een herindeling met de K6
-de K2 + K4herindeling
- een herindeling met de K5
- anders, namelijk:
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DKO
• K2 4- K4
DK5
DK6

4

• Anders

Bijna de helft van de respondenten heeft een voorkeur voor een zelfstandig Schoonhoven.
Bij de vrouwen is er een meerderheid. Bij de categorie 'Anders' was een K3 van Schoonhoven, Vlist en Bergambacht de meest genoemde optie. Enkele K3-voorstanders wilden tevens
met Lopik fuseren, om zo Schoonhoven tot logisch centrum van de nieuwe gemeente te maken. Ook fuseren van deze K3 met Gouda werd enige malen genoemd.
Uitgedrukt in percentages:

De totaten MA/
Zelfstandig (KO)
K2 + K4
K5
Anders
K6

Totaal
48,5%
16.5%
16,4%
12.1%
6,5%

Mannen
44%
17%
18%
14%
7%

Vrouwen
53%
16%
13%
13%
5%

DMannen
• Vrouwen

K6

K2 + K4

K5

Anders

Opgesplitst naar leeftijdscategorieën blijkt dat men meer voor zelfstandigheid opteert naarmate men ouder is.
Naar leeftijd
Zelfstandig (KO)
K6
K2 + K4
K5
Anders

20-40
42%
1%
14%
25%
18%

40-60
43%
10%
22%
20%
5%

>60
57%
5,5%
17%
15%
5,5%

Bij deze uitslag kunnen een paar kanttekeningen geplaatst worden. Het is zeker niet zo dat
degenen die voor zelfstandigheid kiezen, geen oog hebben voor de nadelen van de huidige
situatie. Ook onder voorstanders van KO leeft het besef dat de gemeente misschien te klein
is om alle bestuuriijke en ambtelijke taken uit te kunnen voeren. Wel is het zo dat de voorstanders van zelfstandigheid consequent hoger scoren op de vraag wat de sterke punten zijn
van de huidige gemeente en ook consequent minder voordelen van een fusie verwachten.

Vraag 9. Als u voor de herindelingsvariant met Krimpen a/d IJssel (K6) hebt gekozen,
wat telt dan voor u het zwaarst? Kies 1 argument.
- de Krimpenerwaard moet meer aansluiting zoeken bij de stadsregio Rotterdam
- één Krimpenerwaardgemeente staat juist sterker tegenover Rotterdam
- beter nu met z'n allen fuseren dan over tien jaar het hele proces nog eens overdoen
- de Krimpenerwaard is één, geografisch samenhangend gebied
- anders, namelijk:
Aansluiten bij Rotterdam
Sterk staan tegenover R'dam
Beter nu fuseren dan over 10 jaar
Krimpenerwaard samenhanqend qebied

19
22
35
51(1)

10. Als u voor een van de herindelingsvarianten zonder Krimpen a/d IJssel hebt gekozen, wat telt dan voor u het zwaarst? Kies 1 argument
- de Krimpenerwaard moet deel van het Groene Hari blijven
- Krimpen a/d IJssel zou de andere pariners teveel overheersen
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- de Krimpenerwaard kan zich beter op Gouda dan op Rotterdam oriënteren
• anders, namelijk:

O

Krimpenenvaard bij Groene Hart blijven
Krimpen a/d IJssel te overheersend
Beter op Gouda dan op R'dam richten

124
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Correspondentieadres:
Postbus 504
2870 AH Schoonhoven
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Een onderzoek binnen de organisatie van de gemeente Schoonhoven middets
een enquête.

Schoonhoven,
15 april 2009

Inleiding.
De Ondememingsraad van de gemeente Schoonhoven (OR) heeft op 24 febmari 2009 een brief
geschreven aan de commissie Leemhuis^) met het verzoek te worden gehoord over de toekomst van
de gemeente. Het standpunt van Gedeputeerde Staten (GS) - het "meest gerede toekomstige
eindbeeld" voor de K5-gemeenten is een fusie tot één gemeente Krimpenerwaard - en de uitkomsten
van het advies van de commissie Leemhuis zal voor de organisatie van de gemeente Schoonhoven
onomkeerbare gevolgen hebben. Daarbij is de Impact voor de medewerkers erg groot. Daarom wil de
OR vanaf het begin betrokken worden bij het proces. Voor de uiteindelijke standpuntbepaling ls de
mening van de collega's over het al dan niet samenvoegen van de vijf gemeenten van belang.
Daarvoor heeft de OR een enquête opgesteld die vanaf 1 april tot en met 8 april door de medewerkers
Ingevuld kon worden.

Gesprek commissie Leemiiuis.
Een delegatie van de OR heeft op 20 maart 2009 een gesprek gehad met de voltallige commissie
Leemhuis, tn dat gesprek heeft de OR zijn redenen aangegeven voor het verzoek voor dit gesprek.
Nadrukkelijk werd het belang genoemd van de betrokkenheid van de medewerkers bij een
samengaan van de organisaties aan het begin van het traject. Om na de fusie tot een goed draaiende
en effectieve organisatie te komen is de voorbereiding daarvan en het draagvlak bij de medewerkers
van cmciaal belang.
In het gesprek zijn de ervaringen met de huidige samenwerking binnen de K5-gemeenten aan de orde
geweest. Ook besproken is de kv^tsbaarheid, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin van een
kleine organisatie ats die van Schoonhoven.
Nadrukkelijk is gesteld dat de mening van de OR nog niet de mening is van de medewerkers. Wel
leeft de indruk dat de meerderheid van de medewerkers niet tegen een samenvoeging Is van de vijf
gemeenten. Op het moment van het gesprek was wet de enquête voorbereid, maar nog niet uitgezet.
Toegezegd is de deze enquête en de resultaten daarvan zo spoedig mogelijk (half april) ter
kennisname aan de commissie te sturen, zo mogelijk van commentaar voorzien.
Naar aanleiding van het gesprek is aan de enquête een vraag toegevoegd over een vergaande
samenwerking c.q. fusie met Krimpen aan de IJssel.

Oe enquête.
Om een zo groot mogelijk respons te krijgen is de enquête kort en eenvoudig gehouden. In totaal zijn
er zeven vragen gesteld, inclusief een vraag over een samengaan met Krimpen aan den IJssel. Tot
slot ls nog de mogelijkheid gegeven opmerkingen te maken over een samenvoeging van de zes
organisaties. Bij enkele vragen zouden meerder anhvoorden mogetijk zijn. Om het toch simpel te
houden en ook de verwerking van de resultaten, is telkens maar één antwoord mogelijk. Bij enkele
vragen moest men dan ook een keus maken welk anhwoord men het belangrijkst vond.
De enquête is met het ln de lucht gaan van het vernieuwde intranet vanaf 1 april tot en met 8 april
2009 in te vulten geweest. De respons was groot: njim 70% van de medewerkers heeft de enquête
Ingevuld (57 van de 80 medewerkers).

^) de Commissie Leemhuis Is een door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holiand Ingestelde commissie die advies moet
uitbrengen over de route naar en de condities waaronder de tiuidige gemeenten In de Krimpenerwaard moeten c.q. kunnen
samengaan. De commissie staat onder voorzitterschap van oud Commissaris van de Koningin mevrouv/ ir. J.M. l.eemhuis-Stout
en heeft de opdracht voor i mel 2009 advies ult te brengen.

De enquête en de resultaten.
1
1
2
3
4
5

Prima, liever vandaag dan morgen
Ik ben voor, zoals het nu is, gaat het niet langer
Het maakt mij niet zoveel uit, als ik mijn functie maar kan houden
Als het zover Komt ga ik een andere baan zoeken
Ik vind het geen goed idee, het gaat toch prima zo?

2.

1
2
3
4
5
6
7

Wat vind je van de mogelijke samenvoeging?

Als het tot een fusie komt. moet het wat mij betreft onder de volgende voorwaarde
(kies er 1, die je het belangrijkst vindt):

Geen gedwongen ontslagen
Een in goed overieg met het personeel opgesteld implementatieplan
Een goed sociaal plan
Huidige salarissen behouden
Functie-inhoud moet hetzelfde blijven
Zo goedkoop mogelijk, het gaat wel om gemeenschapsgeld
Anders namelijk ...
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3.
1
2
3
4
5

Positief aan de eventuele samenvoeging vind Ik (kies er 1):

Verandering is goed, een nieuwe uitdagingl
Meer collega's om taken te verdelen
Een sterkere organisatie en beter ln staat om nieuwe ontwikkelingen op te pakken
Meer doorgroeimogelijkheden
Ik vind er niks positiefs aan

1:4%

4.
1
2
3
4
5

2: 5%

3: 8 1 %

4: 7%

5: 4%

Bij een fusie vind Ik de belangrijkste taak van het verantwoordelijke bestuur:

Karakterschets nieuwe gemeente met visie, missie en doelstellingen
Goed organisatie model
Goed dienstverieningsconcept voor de burger
Realistisch raads- en collegeprogramma
Juiste omschrijving van functies en bijbehorende waardering (functieboek)
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De reden voor mij om te vertrekken ult de nieuwe organisatie zou zijn als (kies er 1):

De reisafstand te lang wordt
lk nlet meer de uren kan werken die ik wil
Mijn functie qua inhoud heel anders zou worden
Mijn functie qua niveau zou veranderen (lager ofjuist hoger in de hiërarchie)
Ik met mijn nieuwe chefs of directe collega's niet kan opschieten
Ik geen Inspraak heb in de gang van zaken
Anders namelijk ...

omdat het mij absoluut nlet aanspreekt om binnen de nieuwe organisatie te werken. Dit gelet op de
huidige ervaringen binnen de KS-samenwerking
ik zou niet weggaan
ik vertrek niet
geen vertrek
alle bovenstaande antwoorden zouden voor mij esn reden kunnen zijn
alle omschrijvingen zijn wat mij betrefi van toepassing
ben niet van plan om le verirekken uit de nieuwe organisatie, tn goed overieg tussen beide partijen
kan er altijd een situatie worden gevonden waar een ieder zich in kan vinden.
ben op dit moment 61 jaar en venwacht niet dat dit op mij van toepassing is.
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6.

Blj mijn aanstelling in de nieuwe organisatie:

1 Zou ik me graag willen specialiseren in een taakgebied btnnen mijn huidige functie
2 Wil ik per se worden teruggeplaatst in mijn huidige vakgebied
3 Sta Ik ook open voor een vergelijkbare functie in een ander vakgebied
4 Sta ik open voor een hele andere functie binnen de nieuwe organisatie
5 Wil ik ook wel op zoek gaan naar een andere functie buiten de organisatie met hulp van mijn
werkgever (outplacement)
6 Ik wil niet mee verhuizen naar de nieuwe organisatie, maar wil graag een andere oplossing

1; 26%

7.

1
2
3
4

2: 21%

4:21%

3: 23%

5; 2%

6: 7%

Een mogelijkheid die ook wordt onderzocht is een herindeling van de K5
gemeenten, met toevoeging van de gemeente Krimpen a/d IJssel. Wat vind Je van
deze mogelijkheid?

Goed idee, hoe groter de gemeente wordt, hoe beter
Prima, maar niet als het voor vertraging van de samenvoeging zorgt
Het maakt me niet zoveet uit
Een slecht idee, toevoeging van Krimpen aan den IJssel is geen verbetering
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lk wil het volgende nog kwijt:

Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ik vind het vragenformulier op zich goed, maar jammer dai ik niet meer anhwoorden kan geven.
Meer antwoorden zijn van groot belang en dai komi nu niet toi uiting.
Hef invullen vond ik lastig omdai er per vraag meerdere antwoorden van toepassing waren. Dus
het invullen van de vragenlijst geeft niet helemaal weer hoe lk er over denk.
Jammer dat de keuzes soms ie eenzijdig zijn of niei aangeven wat ik bedoel.
Bij vraag 1, moet hei antwoord zijn: lk vind hei geen goed idee, liever veet aandacht voor
inhoudelijke verbetering van de eigen organisaüe.
lk ben ln principe voor 1 gemeente. Als het zover komt ga je toch naar je eigen belangen kijken.
daarbij zijn voor mij reistijd en flexibele werktijden belangrijk.
De schaal van Schoonhoven lijkt mlj te klein, de organisatie te kwetsbaar, het gebrek aan
besluitvaardigheid pleit ook niet voor een zelfstandig Schoonhoven.
Het beste naar mijn Idee ls het samengaan van gemeenten Schoonhoven, Vlist en Bergambacht
mei de naam Schoonhoven. Het hele grote ls voor de poldergemeente niks, ze zijn qeen stad.
Het van hot naar her rijden trekt mij absoluut niet. Ook de band die je nu hebt metje directe
collega's kun je dan niet opbouwen. Aangezien je geen vaste locatie hebi. Neem als voorbeeld

ict
De herindeling van de vijf gemeenten heefi mijn voorkeur, K4 ofKS of zelfs kleiner is mijns
inziens financieel niet mogelijk aangezien de GR K5 dan ook moet worden gesplitst
Tav vraag 2 wil ik mei nadruk opmerken dai eigenlijk alle voorwaerden ln acht moeien worden
genomen. Ik heb nu de naar mijn mening belangrijksie voorwaarde aangetipt.
Ik vind dat de gemeenie Schoonhoven absoluut geen binding heefi mei Krimpen ad IJssel. Beter
kan gekeken worden richting Gouda. Tevens vind ik dat Schoonhoven de naam gemeente
Schoonhoven moei behouden voor zijn bekendheid in de rest van Nederiand. De overige
gemeenien hebben een hele andere niei vergelijkbare status/bekendheid binnen Nederland als
Schoonhoven.

De enquête en de conclusies.
Zoals al is gemeld is de respons hoog te noemen, mim 70% van de medewerkers heeft de enquête
ingevuld. De uitkomsten kunnen dan ook als representatief voor de organisatie van Schoonhoven
worden genoemd.
De eerste vraag gaat met name over de samenvoeging van de K5-gemeenten en hun organisaties.
De conclusie is dat siechts 13% echt tegen een fusie van de vijf gemeentelijke organisaties en de
organisatie van de K5-raad is. Meer dan de helft (55%) ls nadrukkelijk voor een samenvoeging, terwijl
een derde het belang van het werk, de functie voorop stett.
De vragen 2 tot en met 6 gaan uit van een fusie en vragen daarbij naar voonvaarden. Vraag 2 gaat
over de sociale en financiële voorwaarden waarbij een fusie tot stand mag komen. Heel duidelijk is In
dit resultaat te zien dat de medewerkers met name kiezen voor het behoud van het werk. ruim 85%.
Uit de opmerkingen die ats toevoeging nog gemaakt konden worden blijkt dat men het moeilijk vindt
een keus te moeten maken. De antwoorden 1, 2 en 3 liggen daarmee op eenzelfde vlak.
Vraag 3 gaat uit van de positieve mogelijkheden die een herindeling met zich mee brengt. Slechts 4%
kan er geen positieve dingen bij bedenken. Opvallend Is de score van 8 1 % voor een sterkere
organisatie die beter in staat is de nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Daarvan kan ook gezegd
worden dat de medewerkers zich bewust zijn dat de organisatie in zijn huidige omvang onvoldoende
in staat is of zal zijn om alle veranderingen adequaat op te kunnen vangen. Het resultaat van deze
vraag ondersteunt de conclusie dat een samenvoeging van de organisaties wenselijk en goed Is voor
zowel de medewerkers als de burgers.
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Dat laatste komt ook met name bij vraag 4 naar voren. Daarin wordt gevraagd naar de belangrijkste
taak voor het verantwoordelijk bestuur. Een derde van de ondervraagden vindt een goede
dlenstveriening aan de burger erg belangrijk. Niet veel minder vindt men overigens ook dat er een
goed organisatie model aan een nieuwe gemeente ten grondslag moet liggen en dat daaraan
gekoppeld moet zijn een visie.
Het resultaat van vraag 5 lijkt een beetje haaks te staan op het resultaat van vraag 1. Een kwart van
het aantal mensen zal de nieuwe organisatie veriaten als de reisafstand te ver wordt. Vraag 1
daarentegen geeft aan dat ruim 85% de samenvoeging noodzakelijk vindt dan wel dat men het niet
zoveel uit maakt. Wellicht dat men hieruit de conclusie kan trekken dat de huisvesting van de nieuwe
organisatie toch centraal in het gebied zal moeten liggen.
De spreiding bij vraag 6 Is wat groter. Ongeveer evenveel mensen wil in zijn huidige vak- of
taakgebied blijven werken, dan wel staat open voor een ander (vergelijkbare) functie in de nieuwe
organisatie. Slechts een klein percentage geeft aan te zoeken naar een andere oplossing.
Toch nog één op de vijf ondervraagden (vraag 7) is niet tegen een samenvoeging met Krimpen aan
den IJssel wordl betrokken. Een meerderheid (58%) vindt het echter een slecht idee. Blj de
opmerkingen bij punt 8 wordt ook genoemd dat Schoonhoven ook geen binding heeft met Krimpen
aan den IJssel maar meer georiënteerd is op Gouda. Daarbij zij opgemerkt dat Krimpen aan den
IJssel deel uitmaakt van de Stadsregio Rotterdam.

Sannenvattend
zou men kunnen stellen dat de medewerkers van de gemeente Schoonhoven een fusie van de zes
bestaande organisaties in ruime meerderheid noodzakelijk vinden, maar dat daar wel de nodige
voorwaarden aan verbonden zijn. Die voorwaarden betreffen het uiteindelijke resultaat (een sterke
organisatie ten dienste van de burger) als de route daar naar toe (een goed implementatie- en sociaal
plan en zonder gedwongen ontslagen). Daarbij wordt in meerderheid Krimpen aan den IJssel
uitgesloten om mee te doen met de gemeentelijke herindeling.

o

Fragment uit het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van
Schoonhoven, gehouden op 1 juli 2010
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Zienswijze gemeenteraad Schoonhoven op het herindelingontwerp van GS
De heer Heerens vindt de reactie richting GS geen recht doen aan de werkelijkheid. Stechts
tweederde deel van de raad is voor het ingediende herindelingontwerp van GS. De fracties
van Gemeentebelang en D66 zijn tegen dit ontwerp en willen het minderheidsstandpunt
duidelijker verwoord zien in de brief. De raad wordt daarom middets het navolgende
amendement opgeroepen genoemde passage in de brief te wijzigen.
Amendement 09-01
De raad van de gemeente Schoonhoven in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2010.
voegt onderstreepte toe op pagina 2, eerste zin:
"Het college van burgemeester en wetiiouders en de meerderheid van de raad van de
gemeente Scfioontioven staan achter het herindelingontwerp Krimpenerwaard."
w.g. de fracties van D66 en Gemeentebelang
De heer Hamel zegt dat dit onderwerp al uitgebreid is behandeld en is bang dat de
verwoording van een minderheidsstandpunt de zaak atleen maar zal vertragen.
De heer Struijs maakt een compliment aan het college en de raad en geeft de indieners van
het amendement het advies hun veriies te nemen en gezameniijk vooruit te gaan in het
belang van Schoonhoven. Hij zal het amendement niet steunen.
Mevrouw Jaspers zegt dat de fractie eveneens geen voorstander is van de herindeting van
vijf gemeenten en is voorstander van verduidelijking van het minderheidsstandpunt. Verder
zegt zij moeite te hebben met de grote financiëte gevolgen die de herindelingoperatie voor
Schoonhoven heeft.
Mevrouw Hoogendoorn kan instemmen met de tekst en zegt het amendement niet te
steunen.
De heer Neven zegt zich voor te kunnen stellen dat mensen tegen herindeling zijn, maar
vindt het minderheidsstandpunt voldoende verwoord in de brief, zeker wanneer ook nog een
fragment van het verslag van de raadsvergadering van vandaag wordt toegevoegd aan de
brief. Hij wil daarom de discussie sluiten en vooral tempo maken zodat de nieuwe gemeente
in 2013 van start kan gaan en de invoering geen vertraging oploopt.
De heer Van dén Dool is tevreden met het opnemen van een fragment uit het verslag van
de raadsvergadering van vanavond. Hij steunt het amendement niet.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat er snelheid moet worden gemaakt omdat college en
raad de inwoners van Schoonhoven zo snet mogelijk duidelijkheid willen bieden. Vertraging
moet met het oog op de belangen van de nieuwe gemeente dan ook worden voorkomen.
Tweede termiin.
De heer Heerens blijft bij zijn standpunt. Het is een,kwestie van onderhandelen meent hij.
Gemeentebelang komt daarom binnenkort met een schriftelijke zienswijze. De raad ontvangt
hiervan een afschrift. Ondanks het door hem ingenomen standpunt geeft hij aan de
voortgang van het proces niet te willen vertragen en de vaart erin te willen houden.
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Mevrouw Jaspers geeft aan herindeling van vijf gemeenten niet wenselijk te vinden en btijft
achter het amendement staan. Desondanks wil ook zlj de vaart erin houden, zodat het
proces geen vertraging oploopt.
Het amendement van de fracties D66 en Gemeentebelang wordt in stemming gebracht en
zonder hoofdelijke stemming verworpen.
Nadat alle fracties nogmaals hebben aangegeven er in het belang van de nieuwe gemeente
voorstander van te zijn dat er tempo wordt gemaakt in de voortgang van het proces, wordt
het voorstel zonder hoofdelijke stemming conform aangenomen.
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Aan het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Schoonhoven.
Onderwerp
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Reg.dd;05A)7^010
Verantw; P. Huijsman

Q S JULI 2010
: Gemeenschappelijke financiële zorgen herindelingsontwerp
Inlichtingen bij
: P.A. Huijsman
: 1
Dooridesnummer : 0182-389386 ,
Onskenmerit
: 'Sb'::::n\cp/^2><^*>^'S

Geacht college,
ln het HerindetingsonKverp, met als 'onderiegger' het door het Ministerie van BiZa en
Koninkrijksrelaties uitgevoerde financiële onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard,
gaan Gedeputeerde Staten ook in op het BMC-rapport 'Bestuuriijke Inrichting
Krimpenenvaard'. Deze reactie geeft aanleiding tot het volgende.
Ade vijf gemeenten maken zich ernstig zorgen over de stnjcturele financiële situatie van de
nieuwe gemeente als voorgesteld.
Ons inziens Is een goede en gezonde financiële uitgangspositie een - met elkaar gedeelde zeer belangrijke factor voor het slagen van het samenvoegingsproces.
Los van het feit of men voor- of tegenstander is van een herindeling - zie hiervoor de
individuele zienswijzen - zijn alle vijf gemeenten van mening dat een herindeling noch de
oorspronkelijke individuele gemeenten noch de nieuwe gemeente in een structureel
financieel slechtere positie mag brengen.
Ons voorstet is om dit tekort in een gezamenlijk traject in kaart te brengen zodat daar
Inhoudelijk overeenstemming over kan worden bereikt.
Ven/olgens vinden wij het van groot belang dat dit tekort met een concreet voorstel moeten
worden opgelost via een extra financiële bijdrage zodat de nieuwe gemeente een gezond
finandeel perspectief op langere termijn heeft.
Dit verschilt van uw opvatting op pagina 45 van het ontwerp dat de nieuwe K5 gemeente het
tekort zelf moet oplossen.
U geefl zetf aan op pagina 48 van het ontwerp dat kiezen voor een herindelingsvariant een
bestuuriijke keuze is waarbij ook de financiële positie een rol speelt.
Dit is precies waf speelt in een herindelingsproces met voor- en tegenstanders.
Haven 3712B71 CK
Postbus 504 12870 AH Schoonhoven
alp. lelnr. (01B2]3892DO
.-lig. laxnr. (0162] 38 93 99
Postbank: 7062
BNG-bank: 28,50.07.637
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De economische crisis en de aankomende bezuinigingen, waar overigens alle gemeenten
mee te maken hebben, versterken de noodzaak voor de aandacht ten aanzien van het
tekort.
Het is niet reëel (zie voor een nadere onderbouwing de bijlage, die bedoetd is om de
financiële aspecten in een constructief gesprek met de Provincie en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te kunnen voeren) om te veronderstellen dat de
gemeente de daling van de algemene urtkering via efficiencyvoordelen kan opvangen zoats u
stelt op pagina 44 van het herindelingsontwerp.
Wij vinden dat de oplossing van een fusie-gerelateerd tekort een gemeenschappelijke
bestuuriijke verantwoordelijkheid is van gemeente, provincie en rijk.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
de secretaris,
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Bijlage

1 tuli 2010

FinanciSIe gevolgon blj herindeling
In het Herindelingsontwerp, met als 'onderiegger* het door het Ministerie van BiZa en
Koninkrijksrelaties uitgevoerde financiële onderzoek herindellngsvarianten Krimpenerwaard.
gaan Gedeputeerde Staten ook in op het BMC-rapport 'Bestuuriijke inrichting
Krimpenerwaard'. De opmerkingen van Gedeputeerde Staten geven aanleiding tot de
volgende reactie.
V^j vinden nog altijd dat het meerjarenperspectief voor een gefuseerde K5-gemeenten in het
BMC-rapport van een reèle benadering getuigt.
Wij lichten drt laatste graag aan de hand van de volgende punten, die zowel zijn terug te
vinden in het Herindelingsontwerp als het BMC-rapport. nader toe:
a. begrotingsresultaten KS-gemeenlen
b. beheerplannen
c.
d.
e.
f.
g.

salarissen
nieuwe huisvesting
vervallen vaste bijdrage Algemene uitkering
frictiekoste n(verg oed ing)
effect op woonlasten

Voor alle duidelijkheid,
- de punten a. en b. hebben betrekking op de financiële positie van de K5-gemeenten 'goingconcern' (v*raar de gemeenten mee te maken hebben, los van de herindeling),
- de punten c tot en met g. zijn het rechtstreeks gevolg van de fusie van voomoemde
gemeenten.
a. begrotingsresultaten K5-gemeenten
In bijlage 3 van het BMC-rapport is - zoals vermeld - uitgegaan van de beg rotingsresu Kalen
van de primrtieve begrotingen 2010 van de Krimpenerwaardgemeenten. Op basis daarvan
veronderstelt het BMC-rapport dat het totale begrotingstekort van de KS-gemeenten in 2013
uitkomt op ongeveer 2,7 miljoen euro (exct. stelpost). Het Herindelingsontwerp gaat er vanuit
dat de nieuwe gemeente ten hoogste 0,5 miljoen euro zal moeten oplossen omdat de
huidige gemeenten voor de fusiedatum maatregelen moeten nemen om voornoemd
geprognosticeerd tekort ongedaan te maken.
Wij kijken hier anders tegen aan. Enerzijds omdat in de berekeningen van Gedeputeerde
Staten er van wordt urtgegaan dat bezuinigingsvoomemens en -taakstellingen al van het ene
op het andere jaar voor 100% effect sorteren (in de praktijk een zeer lastige opgave, zelfs
indien een gemeente daar enkele jaren de tijd voor krijgt, bijv. tot 1 januari 2013), anderzijds
omdat Gedeputeerde Staten zetf aangeven dat op dit moment nog niet duidetijk is wat de
effecten van de huidige economische crisis voor de komende jaren zullen zijn. Hetzetfde
geldt voor de doonverking van de accressen van het gemeentefonds.

Haven 37 12871 CK
Postbus 504 I 2870 AH Schoonhovfin
alg.telnr. (0182)3892 00
alg,taKnr.(0162)3893 99
Postbank: 7062
BNG-bank: 28.50,07.637
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Hoewel de begrotingen 2011, onder voonvaarden van tijdige duidelijkheid van het
voorgestane rijksbeleid via beslurten van het nieuwe kabinet en o.a. de Septembercirculaire,
op dit punt meer duidelijkheid zullen brengen hechten v;^j toch waarde aan recente
doorrekeningen per gemeente van de gevolgen van met name de nog verdere afname van
de gemeentefondsuitkering, die ons doen concluderen dat het in het BMC-rapport
geprognosticeerde tekort ad € 2,7 miljoen per fusiedatum eerder op een hoger (€ 4 è € 5
miljoen) dan op een lager bedrag zal urtkomen. De op de blz. 43 en 46 van het Herindelingsontwerp verwoorde eis om per 2013 een stuitend meerjarenperspectief te hebben - die wij
overigens van harte ondersteunen - maakt in dit verband feitelijk niets urt.
b. beheerplannen
Ook wij zijn van mening dat het BMC-rapport ten aanzien van dit onderwerp, ook qua
analyse, niet het complete beeld schetst. Het rapport gaat immers alleen wat dieper in op de
beheerplannen c.q. onderhoudsvoorzieningen wegen en niet op de beheerplannen van
andere gemeentelijke kapitaalgoederen zoals rioleringen, watenvegen (beschoeiingen,
bruggen, baggeren), openbare veriichting, speelvoorzieningen, onderwijshuishouding en de
gemeentelijke gebouwen. Zijn de stortingen niet met name gerelateerd aan regulier
onderhoud (alle beheerplannen hebben namelijk een zeer beperkte looptijd, te weten 2010,
sommige 2014 en in een enkel geval 2019 of 2027) dan wel - zoats Gedeputeerde Staten
terecht opmerken - aan vervanging ten gevolge van de ondergrond? Gelet op de
bodemgesteldheid sorteert regulier onderiioud in de Krimpenerwaard immers - na verioop
van tijd - steeds minder effect. Drt laatste maakt uitvoering van ingrijpende, constructieve
maatregelen dan wel een algehele reconstructie - ook van rioleringen - op enig moment
noodzakelijk. Een moment dat eerder plaats vindt dan elders in Nederiand. Drt geldt zowel
voor de provincie (denk aan N 210) als voor de gemeenten. Ons inziens leidt drt negatieve
effect op de levensduur binnen afzienbare termijn voor de fusiegemeente tot aanzienlijk
hogere stortingen in de onderhoudsvoorziening wegen en riolering dan wel tot een
aanzienlijke toename van kaprtaallaslen voor deze gemeentelijke kapitaalgoederen. Op de
wens van het Hoogheemraadschap om het onderhoud van de buitenwegen over te dragen
naar de gemeenten gaan wij in dit kader hier niet verder in behoudens de opmerking dat drt
financieel de nodige gevolgen zal hebben.
Dit onderdeel afsluitend zijn wij van mening dat de correctie niet naar beneden moet worden
bijgesteld maar eerder aanzienlijk naar boven indien - naast het beheerplan wegen c.q. de
stortingen voor wegenonderhoud - ook het onderhoud van eerdergenoemde, andere
gemeentelijke kaprtaalgoederen nog eens nauwkeurig worden geïnventariseerd en
geanalyseerd. Terecht merkt het BZK-onderzoek - waarin overigens het jaar 2009 als
uitgangspunt heeft gediend - op drt punt op dat met name de k>eleidskaders voor het
onderhoud van kapitaatgoederen grote budgettaire gevolgen kunnen hebben en dat er op
moet worden gelet of de beheerplannen volledig in de begroting en meerjarenraming zijn
venverkt.
c. salarissen
Gedeputeerde Staten constateren dat in het ondeaoeksrapport Financieel onderzoek
herindelingsvarianten Krimpenerwaard van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Provincie Zuid-Holland op blz. 47 de loonsom stijgt met 1,1%. De
aanname van BMC dat de loonsom 5% hoger is dan het huidige niveau van de KSgemeenten is echter al voorzichtig geraamd. Dat Gedeputeerde Staten drt terugbrengen tot
1,1% en baseren op gegevens van het Algemeen Burgeriijk Pensioenfonds, die dateren urt
2007, en een Indicatief gemiddelde loonsom van de groottegroep waartoe de K5 behoort en die dus óf op natuuriijke wijze drt inwoneraantal hebben bereikt dan wel door fusie in het
verleden en inmiddels in een genormaliseerde srtuatie zijn terecht gekomen - is een
aanname waar nader overleg en uitleg gewenst is. Een reden temeer om dit punt in het
bijzonder onder de aandacht te brengen.
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Het Herindelingsontwerp kent in rijke mate woorden als 'versterking van de bestuurskracht'.
„
Hiermee wordt bedoetd dat de bestuuriijke en ambtelijke organisatie van de gefuseerde Q
gemeenten voldoende robuust zijn om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed ]»A
uit te oefenen, zodat door een goede arbeidsmarktposrtie en de juiste mate van specialisatie ,fib
gekomen kan worden tot een goed bestuur en dienstveriening.
"^
Op basis van ervaringen in pas gevormde fusiegemeenten (Lansingeriand en Zuidpias) en
de nog te vormen gemeente Kinderdijk (Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkeriand)
constateren wij het volgende:
- het functiebeschrijvings- (functieboek) en waarderingstraject voor de fusiegemeente
resulteert door de aan het inwoneraantal gerelateerde bezoldigingsstructuur in een
hogere waardering van ruim 70% van de functies in de te fuseren (kleinere)
gemeenten (dus gemeenten met een lager salarisniveau );
- ruim 50% van de medewerkers wordt geplaatst op een hoger functieniveau;
- de nieuwe organisatie kent een aanzienlijk aantal formatieplaatsen meer dan het
totaal van de voormalige gemeenten. De toekomstige gemeente Kinderdijk (30.000
inwoners) kent (urtgaande van de huidige nieuwe gefuseerde ambtelijke organisatie)
25 formatieplaatsen meer, de gemeente Zuidpias ( 41.000 inwoners) noemt een
toename van 32 fte's.
De gemeente Zuidptas heeft berekend dat het vorenstaande heeft geleid tot een stijging van
de loonsom met € 2,25 miljoen ten opzichte van het totaal van de loonsom van de
voormalige gemeenten. Indien we laatstgenoemd bedrag extrapoleren naar een KSgemeente van 55.000 inwoners dan constateren wij dat de stijging van de loonsom uitkomt
op een percentage tussen 10 en 13% (ruim € 3 miljoen euro). In de cijferopstelling in de
afslurting ramen wij voorzichtigheidshalve ca. 10% (is € 2,5 miljoen euro).
Bij het punt frictiekosten' besteden wij aan de personeelskosten overigens ook nog de
nodige aandachL
d. nieuwe huisvesting
Gedeputeerde Staten stellen met de laatste zin op blz. 47 van het Herindelingsontwerp dat
het vooral van de polrtieke keuzes en het beleid van de nieuw te vormen gemeente afhangt
of een gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dat een minder gezonde
financiële posrtie kan worden verbeterd.
Ten aanzien van dit punt vragen wij ons af waarom GS de conctusies van een gedateerd
onderzoek in Overijsselse fusiegemeenten (zoals Gedeputeerde Staten doen) hanteert en
niet op de ervaringen in recente Zuid-Hollandse fusiegemeenten zoals Westland,
Lansingeriand en Zuidpias:
het duurt ten minste 4 jaar voordat een nieuw gemeentehuis kan worden
gerealiseerd. Tot dat moment moet - om kennis en specialismen van de
medewerkers bijeen te brengen en frustraties over en extra kosten door het verdeeld
werken over diverse locaties zoveel als mogelijk te voorkomen - bedrijfsruimte
worden gehuurd of gekocht. Kosten € 300.000 tot € 500.000 per jaar;
het blijkt - onder verwijzing naar o.a. het raadsbeslurt van de gemeente
Lansingeriand (53.000 inwoners en voorheen werkend in 5 locaties) - dat de
jaariijkse kosten van het gemeentehuis bijna € 2 miljoen bedragen waarvan - met
inzet van € 20 miljoen urt de algemene reserve, Eneco dividend van € 0,5 miljoen per
jaar, .vrijvallende kapitaallasten, personeelsbesparing e.d. - per saldo € 550.000 per
jaar als extra last op de begroting van de fusiegemeente blijft dnjkken;
- het blijkt dat verkoop/verhuur van de oude panden zeer moeilijk tigt omdat in de
praktijk blijkt dat voormalige gemeentehuizen (die vaak ook nog een
monumentenstatus hebben) slechts tegen zeer veel kosten - het welk de
opbrengsten dus in belangrijke mate 'drukken' - geschikt kunnen worden gemaakt
voor andere gebruiksdoeleinden. Zo raamt de gemeente Lansingeriand aan netto
opbrengst voormalige gemeentehuizen € 4,6 miljoen tegen nieuwbouwkosten
gemeentehuis € 32,7 miljoen.

De In het BMC-rapport gehanteerde aanname dat circa 50% van de realisatiekosten
van het nieuwe pand (in het BMC-rapport geraamd op € 40 miljoen) kan worden
gefinancierd uit de verkoop/verhuur van de oude panden (derhalve € 20 miljoen) blijkt
in de praktijk dus veel meer een 'wishful thinking' te zijn;
e. vervallen vaste bijdrage Algemene uitkering
Wij hebben vraagtekens om binnen de eerste reguliere mjb-cyclus van de gefuseerde
gemeente de vervallen vaste bijdrage van de Algemene uitkering te elimineren zoals gesteld
op blz. 47. Zo gaat de gemeente Zuidptas er vanurt dat van deze terugval van de Algemene
uitkering (één in plaats van drie vaste bedragen) ten hoogste 70% kan worden
gecompenseerd door lagere uitgaven. Daarbij komt in ons gevat nog eens het gegeven dat
de integratie van diverse bedrijfsonderdelen door middel van de Gemeenschappelijke
Regeling K5 nu al heeft geleid tot efficiencyvoordelen die normaliter pas na een fusie kunnen
worden "ingeboekt".
Deze recente ervaringscijfers afeettend tegen de op blz. 47 van het BMC-rapport vermelde
becijfering geven ons aanleiding tot nader overleg hierover met de provincie en BZK tot
nadere afstemming. Wij denken hierbij concreet aan de vtrinst dte de herindeling de
Algemene uitkering oplevert. Deze dient terug te vloeien naar de Krimpenerwaard.
f. frictiekosten(vergoeding)
Wij vtnilen nog stil staan bij de frictiekosten waarvoor de fusiegemeenten op basis van de
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeting een tegemoetkoming via de Algemene uitkering urt het
Gemeentefonds ontvangen. Het gaat hierbij om een t>edrag van in totaal ruim € 16.6 miljoen.
Zo op het eerste gezicht een fors bedrag maar, zoats tijdens de bijeenkomst op 27 april jl.
terecht door Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls opgemerkt, de fusiegemeenten hebben
drt bedrag volledig nodig om de kosten, die voortvloeien urt het fusieproces, op te vangen.
Wat tijdens de bijeenkomst onderbelicht is gebleven is het gegeven dat de
frictiekostenvergoeding moet worden 'voorgeschoten' en pas na de fusie in 4 jaar (40-20-2020%) wordt uitbetaald.
In de brief van 26 april 2010 van Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls wordt aangegeven
dat GS in hoofdstuk 6.3 van het Herindelingsontwerp een bijdrage wil leveren. Indien drt een
bijdrage in financiëte zin is betekent drt dat de eerste jaren na de fusie voor de nieuwe
gemeente het geprognoticeerde renteveriies (bij een rekenrente van 5% en afhankelijk van
het moment van uitbetaling) van € 800.000 + € 500.000 + € 330.000 + € 165.000 = €
1.795.000 voorkomen zou kunnen worden..
Hierbij komen kosten wetke ook ten laste van de frictiekosten worden gerekend: de kosten
van voorbereiding (plan van aanpak, projectleiding en ondersteuning), personeelskosten
(wachtgelden^ bestuurders en personeel, werving en selectie, reiskosten dislocaties, inhuur
van personeel omdat 'de winkel open moet blijven'), automatisering^ (conversie naar nieuwe
systemen, bekabeling e.d.) en overige kosten zoals communicatie, vooriichting en archieven,
maar dat de kosten van meubilair, nieuw gemeentehuis, hogere salariskosten e.d. ten laste
van de reguliere gemeentebegroting moeten worden gebracht.
In de praktijk blijkt dat de frictiekostenvergoeding voldoende is om de korttopende
fusiekosten te compenseren maar zeker niet de langlopende kosten zoals huur bedrijfsruimte
en wachtgelden. Voor wat betreft deze laatste kostenpost nog het volgende. Zowel in het
Herindelingsontwerp als in de Wet Arhi wordt gesproken over wachtgelden.
Drt geldt echter alleen bestuurders. Wachtgeld is namelijk niet meer van toepassing op
ambtelijk personeel dat v/ordt ontslagen na 1 januari 2001. Daarvoor geldt een v/w- en
aanvullende ww-urtkering, waarvoor gemeenten overigens zelf geheel risicodragend zijn. Op
dit punt is de Wet Arhi dus niet meer actueel. De ww-uitkering heeft verder directe gevolgen
voor de pensioenopbouw van betrokkenen en vanuit de ww-posrtie is er ook geen
mogelijkheid gebruik te maken van de FPU-regeling. Een en ander kan tot gevolg hebben
dat - zeker bij een wat Vergrijzend' ambtenarenbestand - dat de vakbonden bij de fusie van
Deze kosten mogen slechts voor 50 % van het fusiebudgei komen.
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gemeenten geen gedwongen ontslagen accepteren en dat een gedwongen vertrek van
ambtelijk personeel alleen mogelijk is via een vaststellingsovereenkomst waar zeer veel
middelen mee zijn gemoeid.
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Tot voor kort waren er voor ambtelijke medewericers, die niets voor het meemaken van een
fusieproces voelden of het vermoeden hadden bij de inpassing/plaatsing op de door hen
gewenste functie binnen de nieuwe organisatie 'buiten de boot te vallen' voldoende
mobjirteitsmogelijkheden elders. Daar werd ook vol gebruik van gemaakt. Zc startte de
gemeente Lansingeriand met 60 vacatures en de gemeerrte Zuidpias met 55 vacatures. Dat
dit leidde tot zeer beperkte kosten wegens ontslagurtkeringen is daaraan inherent. Op dit
moment zijn door de financiële crisis en de mogelijke verlaging van de Algemene urtkering
de mogelijkheden voor ambtelijke medewerkers om bij een andere gemeente een passende
functie te vinden afgenomen en is de kans aanwezig dat bij fusie van de KS-gemeenten de
ontslaguitkeringen voor met name management, waarvan er na de fusie velen hun huidige
functie zullen kvtrijtraken, op een hoger bedrag zulten uitkomen dan bij eerdere gemeentelijke
herindelingen het geval was.
Dat door of ondanks mobiliteitsbeperkingen de druk om gekwalificeerd personeel van buiten
de eigen organisaties aan te nemen, zal toenemen is echter ook een gegeven. Immers, een
bestuurskrachtiger organisatie wordt slechts gedeeltelijk toereikt door de kwantitert (som van
de medewerkers) maar veel meer door de toename van kwalitert, die niet in alle gevallen —
zo gebiedt de eeriijkheid te zeggen - bij de huidige medewerkers beschikbaar is: de
opschaiing van de gemeente betekent automatisch andere strategische uitgangspunten en
andere kwairteitsnormen waardoor niet direct van het aspect 'mens volgt functie' mag
worden urtgegaan.
Gezien de brief van 26 april 2010 gaan wij er van urt dat - gezien de ervaring In de onlangs
heringedeelde gemeente Zuidpias - de Provincie en het Ministerie ons tegemoet wtllen
komen in de hoge frictiekosten
g. effect op woonlasten
Het Herindelingsontwerp staat uitvoeriger stil bij het effect op woonlasten als gevolg van het
samengaan van de KS-gemeenten (blz. 45 Herindelingsontwerp). Het effect wordt door
Gedeputeerde Staten echter wel heel eenvoudig berekend, te weten harmonisatie door
middel van de berekening van een gemiddeld tarief, waardoor de woonlasten voor de
inwoners van één kem stijgen en zich er voor de overige Krimpenerwaardt>ewoners een
(lichte) daling van de tarieven aftekent.
V^j kunnen ons enerzijds nauwelijks voorstelten dat de gemeenteraad van de nieuve KSgemeente alleen de inwoners van de ene kem met fors hogere woonlasten confronteert
(6,9%) en deze meeropbrengst laat terugvloeien naar de overige inwoners van dezelfde KSgemeente, anderzijds omdat deze methodiek niet opgaat in een (fusJe)gemeente die wordt
geconfronteerd met een financieel zorgelijke situatie. Dan geldt voor alle inwoners eerder
een toename van de woonlastendruk dan enkel en alleen een getijktrekking van tarieven met
de positieve en negatieve consequenties van dien.
Ter afsluiting
Wij komen tot een afsluiting waar het gaat om de financiële positie van een KS-gemeente in
relatie met wat hierover is opgemerkt In Herindelingsontwerp versus het BMC-rapport.
Wij constateren meer zorgen rond de financiële situatie van her in te delen gemeenten. Urt
publicaties In de vakpers blijkt dat de zes fusiegemeenten die per 1 januari 2010 zijn
gevormd (Peel en Maas, Venlo, Horst a/d Maas, Venray, Oldambt en Zuidpias) allen te
maken hebben met een aanzienlijk begrotingstekort. Ook eerdere fusies in West-Friesland
laten dit beetd zien met in alle gevallen als ëén van de belangrijke oorzaken de retatief lagere
Algemene uitkering urt het Gemeentefonds, o.a. doordat na de fusie stechts één keer het
basisbedrag wordt ontvangen.

Op grond van drt geactualiseerde en verder urtgewerkte BMC-rapport constateren wij:
1. dat de KS-gemeenten de eerstkomende jaren in werkelijkheid te maken zouden kunnen
krijgen met een in totalitert tot minimaal € 4 miljoen per jaar oplopend begrotingstekort ten
gevolge van de huidige financiële crisis en teruglopende accressen van het gemeentefonds
(zie punt a.), alsmede aanzienlijke extra stortingen in de onderhoudsvoorzieningen wegen,
rioleringen enz. (zie punt b.).
Nadrukkelijk stellen wij hierbij dat de Krimpenenvaard zich met name bij punt a niet in een
ultzonderingsposrtie bevindt. Alle gemeenten hebben te maken met deze problematiek.
2. dat de nieuwe KS-gemeente wordt geconfronteerd met voorshands nlef door Rijk of
Provincie compensabele kosten die rechtstreeks verband houden met effectuering van de
herindetingsvariant KS-gemeente (zie de punten c. tot en met g.) ter grootte van ca € 6
miljoen bij aanvang fusie.
Laatstgenoemde bedragen, die dus alleen betrekking hebben op de punten c. tot en met g.,
zijn als volgt opgebouwd:
Onderdelen:

Kosten lojaar
na fusie
( x € 1.000)

- = kostenstijging/afname inkomsten
+ = kostenbesparing
Fusie gerelateerde kosten
- Salarissen
- Loonsom bestuur + griffie
- Nieuwe huisvesting
- Algemene uitkering
(vervallen vaste bijdrage)
- Voorfinanciering frictiekosten
- Wachtgelden, ontslagvergoedingen,

- 800

structureel (in 4 jaar) aflopend tot O

-1.500

structureel aflopend tot O

toiaal fusie gerelateerde meerkosten

'5.848

-2.500
712
- 300
-1.460

structureel oplopend tot ca - 2.000

Voor alle duidelijkheid: het gaaf hier om structurele kosten.
Op het onderdeel Incidentals kosten zijn wij onder het kopje frictiekosten al uitgebreid
ingegaan.
Tellen wij bij de laatstgenoemde fusiegerelateerde kosten ook nog eens de € 4 è € 5 miljoen,
nodig om de verwachte begrotingstekorten weg te werken en de onderhoudsvoorzieningen
op een financieel verantwoord peil te brengen, dan kunnen wij niet anders dan persisteren in
de conclusie dat de financiële posrtie van een KS-gemeente nadrukkelijk aandacht vraagt en
dat in het BMC-rapport zeker niet - zoals Gedeputeerde Staten stellen op btz. 46 - wordt
uitgegaan van een verkeerde voorstelling van zaken.
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Verslag van de informatiebijeenkomst georganiseerd door
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor
inwoners van Bergambacht. Nederiek, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven
gehouden in Partycentrum De Stolp te Stolwijk
op 27 april 2010 van 19.30 - 21.30 uur

Aanwezig:
Ongeveer 35 inwoners urt de Krimpenenvaard
Namens GS
dhr. G. Camps
dhr. M. van Engelshoven-Huls

gespreksleider
gedeputeerde

Ambtelijke ondersteuning Provincie Zuid-Holland
Notulist:
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening

De heer Ca'mps opent als gespreksleider de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij stelt de vertegenwoordigers van de provincie voor.
Deze informatieavond is door de provincie georganiseerd om een toelichting te geven op
de provinciale plannen voor de Krimpenerwaard en om zoveel mogelijk vragen, ook
schriftelijk ingediende, te beantwoorden. Op vragen waarop in deze bijeenkomst geen
antwoord is' gegeven, zal op de website van de provincie een antwoord worden gegeven.
Het adres van de website is vww.zuid-holland.nl/herindellnqen
Er kunnen in een discusste over voorstellen voor een gemeentelijke herindeling een aanlal
thema's worden onderscheiden waarover vragen kunnen worden gesteld.
Het betreft de volgende thema's:
1. De toekomstige opgaven van de nieuwe gemeente;
2. De financiëie gevolgen van een herindeling;
3. Curtuuren identrteit;
4. Overige ondenverpen.
Na deze bijeenkomst is er op 11 mei 2010 een tweede informatieavond in Lekkerkerk.
Van deze bijeenkomst wordt een zakelijk verslag gemaakt dat ook op de website van de
provincie zal worden geplaatsL Diegenen die de webstte niet kunnen bezoeken, kunnen op
hun verzoek en als zij hun adres opgeven, het verslag en de antwoorden op vragen vla de
post toegezonden krijgen.

2.

De zienswijze

De gespreksleider deelt mee dat inwoners van gemeenten die in een herindeling worden
betrokken, hun visie op de voorstellen van GS kunnen geven. Zij dienen daarvoor een
zienswijze in te dienen.
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De heer Van Straalen deelt mee dat, nadat Gedeputeerde Staten een herindelingonhA/erp
hebben vastgesteld, belanghebbenden op basis van de Wet Algemene Regels Herindeling
(Arhi), een wet die door het parlement is vastgesteld, acht weken de tljd hebben om een
zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een formele reactie op een besluit van GS. Ook
zij die met de herindeling instemmen, kunnen hun zienswijze kenbaar maken. In een zienswijze kunnen Indieners GS ook op een aspect dat samenhangt met het voorstel, maar
waaraan volgens hen te weinig of geen aandacht zou zijn besteed, wijzen. De zienswijze
kan per brief worden ingediend of door een formulier op de website van de provincie in te
vullen en naar de provincie te verzenden. Van belang is in de zienswijze het adres van de
opsteller te vermelden zodat de provincie kan bevestigen dat de zienswijze is ontvangen en
er een reactie op kan geven. De zienswijzen en de antwoorden daarop van de provincie
worden een onderdeel van de te volgen procedure zodat Provinciale Slaten, minister en de
Tweede en Eerste Kamer kunnen kennisnemen van de zienswijzen.

3.

Toelichting van de gedeputeerde op de gemeentelijke herindeling

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aan de betreffende gemeenten en aan
Provinciale Staten voorgesteld de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard - Bergambacht,
Nederlek, Vlist, Ouderkerk en Schoonhoven - per 1 januari 2013 tot één gemeente samen
te voegen. Die nieuwe gemeente zal circa 55.000 inwoners tellen en taken die voor het
gebied van belang zijn op een goede wijze kunnen vervullen.
Voorafgaand aan het formuleren van dit voorstel Is een traject doorlopen waarin:
•
met de vijf gemeenten is gesproken over de vraag of zij hun taken in de komende
jaren op een goede en effectieve wijze kunnen uitvoeren;
•
gemeenten is gevraagd een visie te ontwikkelen over hun bestuuriijke toekomst;
•
gelijktijdig voor de vijf gemeenten een bestuurskrachtonderzoek is uitgevoerd om vast
te kunnen stellen welke taken goed en welke minder goed worden uitgevoerd;
•
de gemeente is gevraagd of zij zich herkennen in de uitkomst van dat onderzoek;
•
is bekeken op welke wijze het samenwerkingsverband van de vijf gemeenten
functioneert;
•
uit de bestuurskrachtmeting is gebleken dat veranderingen noodzakelijk zijn en dat de
gemeenten geen eenduidige visie op de bestuuriijke toekomst hebben;
•
de commissie Leemhuis is gevraagd een oordeel te geven over de uitkomsten van de
bestuurskrachtonderzoeken en de verschillende visies die gemeenten over de
bestuurlijke toekomst hebben;
•
door die commissie is voorgesteld naast de vijf gemeenten ook de gemeente Krimpen
aan den IJssel in het proces te betrekken;
•
met de Colleges van B&W van de zes gemeenten is gesproken;
•
op basis van de standpunten van deze zes gemeenten en ervaringen elders in de
provincie Is geconcludeerd dat een herindeling noodzakelijk is.
Het voorstet van GS za! vervolgens in Provinciale Staten, de Tweede en de Eerste Kamer
worden besproken.

4.

Vragen van inwoners van de vier gemeenten

Nb: De vragen en opmerkingen van aanwezigen zijn hieronder cursief weergegeven. De
gedeputeerde geeft antwoord op vragen.
De toekomstige opgaven van de nieuwe gemeente
Oe heer Versluis uit Stolwijk meent dat de conclusie van de commissie
Leemhuis haaks staat op het standpunt van GS. In de Informatiekrant is
gesteld dat het een onafhankelijke commissie zou zijn. In het voorstel van GS
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is op'blz. 2 7 e c h t e r te lezen dat d e c o m m i s s i e d e opdracht h a d te o n d e r z o e k e n
o p welke wijze het tot e e n herindeling z o u k u n n e n k o m e n . Daaruit blijkt d a t
ongeacht o f d e s a m e n w e r k i n g voldoende w a s o f niet. e r e e n herindeling z o u
m o e t e n k o m e n e n dat is l a a k b a a r Het instellen van e e n dergelijke c o m m i s s i e
die een a n t w o o r d o p e e n vraag m o e t g e v e n is e e n g a n g b a r e strategie.
Overigens vindt hij d e informatiekrant e e n p r o p o g a n d a k r a n t v a n d e provincie.
G S stellen in h u n r a p p o r i o o k dat d e T w e e d e K a m e r z a l vragen w a a r o m e r niet
is g e ko ze n v o o r e e n verbreding e n intensivering v a n d e s a m e n w e r k i n g die
volgens afspraak m i n i m a a l tot 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z o u worden gecontinueerd. D e
s a m e n w e r k i n g z o u e e n alternatief v o o r e e n herindeling zijn, b e h o o r i e e n
volwaardige kans te krijgen e n m a g niet w o r d e n getraineerd. In 2009 is G S
echter a l b e g o n n e n m e t dit p r o c e s dat tot e e n herindeling m o e t leiden. D e
g e m e e n t e n w e r k e n o p vijf kerntaken s a m e n e n verdelen deze vijf taken o v e r
de vijf g e m e e n t e n . Dat is g o e d k o p e r d a n het zelfstandig uitvoeren v a n d i e
taken e n g e m e e n t e n blijven zelfstandig h e t g e e n belangrijk is. D e
g e m e e n t e b e s t u r e n blijven d a n v e r b o n d e n m e t d e i n w o n e r s van d e g e m e e n t e
wat essentieel is voor e e n democratie.
N a a s t d e z e v o r m v a n centralisatie v a n het bestuur, zullen t a k e n vanuit het Rijk
naar de gemeenten overgaan.
G S b e w e r e n dat d e v o r m i n g v a n é é n g e m e e n t e v a n b e l a n g is v o o r het b e h e e r
van het watersysteem. H e t b e h e e r v a n het w a t e r s y s t e e m is e e n taak van d e
Waterschappen e n het H o o g h e e m r a a d s c h a p e n niet v a n d e gemeenten. In d e
Informatiekrant wordt b e w e e r d d a t e r n u g e e n s p r a k e v a n veiligheid z o u zijn;
dat is niet juist. D e g e m e e n t e n h e b b e n d e p r o c e d u r e s , draaiboeken e n
protocollen o p orde. O p kleine p u n t e n zijn verbeteringen mogelijk. Verbetering
van d e veiligheid is g e e n a r g u m e n t v o o r e e n herindeling.

O
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Reactie Gedeputeerde
Er is een eerste Informatiekrant met algemene informalie over de gemeentelijke herindeling
en de rot van de provincie daarin uitgegeven. GS zijn van mening dat inwoners van de
Krimpenerwaard het recht hebben te weten welke visie GS over deze herindeling hebben
en die visie is in de tweede Informatiekrant uiteengezel. Die visie is niet objectief. Er
kunnen nog altemalieven aan de orde komen zoals de samenwerking. Daarbij moet dan
wel rekening worden gehouden met het gegeven dat de gemeenten na jaren van discussie
geen overeenstemming hebben weten te bereiken over de wijze waarop kan worden
samengewerkt en welke taken gezamenlijk kunnen worden gedaan. Er zijn gemeenten die
de samenwerking willen intensiveren en er zijn gemeenten die nadelen zien in die
samenwerking. Een nadeel van samenwerking is dat niet meer de gemeenteraden
besluiten nemen maar dat de besluitvorming overgaat naar het bestuur van de KSsamenwerking. Dat bestuur staat verder weg van inwoners van de streek dan het eigen
'gemeentebestuur en er zijn aanzienlijke kosten gemoeid met de organisatie van die
samenwerking. Er zijn ook gemeenten die de voorkeur geven aan een alternatief;
samengaan. Bij de vorming van één gemeente kunnen inwoners hun gemeentebestuur
kiezen dat de belangen van het hele gebied behartigt. De vorming van één gemeente is
eenvoudiger dan een samenwerkingsverband en heeft effecten op de veiligheid. Het komt
weinig voor dat een gemeenteraad, te weten Ouderkerk, de uitspraak doet dat fuseren
onontkoombaar is en die uitspraak hebben GS vernomen.
GS beschouwen het als een goede ontwikkeling als er taken vanurt het Rijk en provincie
naar gemeenten worden gedecentraliseerd. De gemeenten staan immers het dichtst bij de
inwoners van de gemeente. In de toekomst zullen gemeenten steeds meer taken moeten
uitvoeren. Daarop moeten gemeenten zijn berekend. Gemeenten die voor een herindeling
kiezen of daarover genuanceerd denken, zullen de decentralisatie van taken in hun oordeel
hebben betrokken. Samenwerking in KS-verband zou mogelijk zijn. Voorbeelden van
samenwerking tussen gemeenten in Zuid-Holland zijn aan te wijzen: een daarvan taten de

Infotmatiebijeenkomst voor inwoners van gemeenten in de Krimpenerwaard d.d. 27-04-2010

3/12

vijf gemeenten op Voorne-Putten zien. Als gemeenten gezamenlijk tot zo'n standpunt
komen, bemoeien GS zich daar niet mee. Die situatie doet zich zoals hiervoor al is
aangegeven, in de Krimpenenwaard niel voor.
De heer Versluis benadrukt dat de huidige gemeenteraden ook door de inwoners van
de gemeenten op een democratische wijze zijn gekozen. Enkele gemeenten hebben
hun positie bepaald nadat zij met enkele problemen werden geconfronteerd.
Kan een uitleg worden gegeven aan de volgende zin: "Het gros van de toekomstige
opgaven heeft als schaal een groot deel van de Krimpenerwaard."
Reactie Gedeputeerde
De vijf gemeenten hebben een aantal kenmerken gemeen:
• de ligging in het Groene Hart;
• de problemen van de kernen en het behoud van voorzieningen in kernen;
• de woningvoorraad en de mate waarin die is afgestemd op inwoners van de gemeenten;
• de situering van bedrijventerreinen;
• het Veenweidepact;
• de ontwikkeling van de recreatie en het toerisme.
Dat zijn opgaven op de schaal van de Krimpenenwaard waarvoor beleid voor het hele
gebied moet worden ontwikkeld. Voor het laatste ondenverp is er het Recreatieschap
waarin zes gemeenten zijn vertegenwoordigd die daarin een bijdrage moeten leveren. Het
is voor het gebied beter als er één gemeente besluiten op die terreinen neemt waarbij de
belangen van het gehele gebied tegen elkaar worden afgewogen.
Als deze vijf gemeenten moeten fuseren, is het een gemiste kans dat Krimpen aan
den IJssel niet in deze fusie wordt betrokken. Waarom die gemeente niet in deze
fusie is betrokken, wordt in de stukken niet verklaard. Het komt voor dat als
gemeenten fuseren, de nieuwe gemeente na enige tijd weer met een fusie worden
geconfronteerd. Dat zou ook nu kunnen gebeuren. Ook het onvermijdelijk zijn van
deze fusie, komt in de stukken onvoldoende tot uitdrukking.
Reactie Gedeputeerde
Krimpen aan den IJssel is in de Arhi-procedure betrokken en met het Cotlege van die
gemeente zijn gesprekken gevoerd. Met de vijf andere gemeenten en belanghebbenden is
over de positie van Krimpen aan den IJssel gesproken. Daarurt is gebleken dat het
merendeel van de gemeenteraad van Krimpen aan den Ussel, de Stadsregio Rotterdam,
het samenwerkingsverband Midden-Holland en de Veiligheidsregio, geen voorstander van
het betrekken van Krimpen aan den IJssel, de K6-variant. in deze fusie zijn. De conclusie is
dat daarvoor geen draagvlak bestaat. Als desondanks Knmpen aan den IJssel in deze
fusie betrokken zou worden, ontstaat er een probleem met de regiovorming. De grens van
de Stadsregio Rotterdam kan niet dwars door een gemeente lopen; dat zou tal van
complicaties opleveren. Gezien de positie van Krimpen aan den IJssel in de Stadsregio is
het onvermijdelijk dat deze vijf samenwerkende gemeenten fuseren. Zij erkennen dat zij
gemeenschappelijke belangen hebben. Aan het College van B&W van Krimpen aan den
IJsset is gevraagd zich te oriënteren op de Stadsregio Rotterdam.
Een fusie is onvermijdelijk gezien de ervaring die tijdens gesprekken met de vijf gemeenten
zijn opgedaan. Bijna alle gemeenten zijn ervan overtuigd dat er een verandering moet
komen.
Kan een reactie worden gegeven op de stelling dat draagvlak voor de
gemeentelijke herindeling ontbreekt? Er bestaat slechts draagvlak voor hel
behoud van de zelfstandigheid van de vijf gemeenten. Heeft de provincie
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begrip voor de vrees van bewoners dat voorzieningen zoals bibliotheek en
zwembad in kemen zullen verdwijnen? Kan die vrees worden weggenomen?
Reactie Gedeputeerde
Met de colleges van B&W is gesproken over hun visie op de bestuuriijke toekomst van de
vijf gemeenten. De visie van gemeenten over hun toekonnst lopen uiteen. Er zijn
gemeenten die kiezen voor samenwerking en er zijn gemeenten die kiezen voor een
herindeling maar dan wel voor een andere variant dan GS voorstellen. Er is geen enkel
model dat gezamenlijk wordt onderschreven of waarvoor draagvlak bestaat. Kan alsnog
een alternatief worden aangegeven waarvoor wel draagvlak bestaat? Voor het zelfstandig
blijven voortbestaan is geen draagvlak.
Er zijn op dit moment meerder zwembaden in de gemeenten die door vrijwilligers worden
opengehouden. Wellicht zal de nieuwe gemeenteraad besluiten nemen over het openhouden van zwembaden. Ook als de huidige vijf gemeenten blijven voortbestaan, kan niet
worden gegarandeerd dat over 10 jaar deze voorzieningen nog aanwezig zijn. De nieuwe
gemeente zal beslissen welke voorzieningen zullen blijven en zal trachten de
voorzieningen op een redelijke manier over het gebied te spreiden.
De fusie zou per 1 januari 2013 een feit moeten zijn en daan/oor zouden in
2012 gemeenteraadsverkiezingen moeten worden gehouden. Is bewust voor
dit tijdpad gekozen? Een fusie zou ook mogelijk zijn na afloop van deze raadsperiode waarbij dan met de verkiezingen in 2014 de nieuwe gemeenteraad kan
worden gekozen.
Reactie Gedeputeerde
Er is gekozen voor een tijdspad waarbij zo spoedig mogelijk deze nieuwe gemeente wordt
gevormd. Conform de Wel Arhi moet nadat Provinciale Staten drt herindelingsontwerp
hebben goedgekeurd, het voorstel naar de minister, Ministerraad. Tweede en Eerste
Kamer. Die procedure vergt de nodige tijd en als gevolg daarvan kan de fusie niet eerder
dan de voorgestelde datum een feit zijn. Het verdient de voorkeur deze procedure zo sne!
mogelijk le doorlopen waardoor een fusie per 1 januari 2013 een fert kan zijn. Drt is mede in
het belang van hen die bij de gemeenten werken.

De financiële gevolgen van een herindeling
De begrotingen en de meerjarenbegrotingen van gemeenien zijn bestudeerd en er is
beoordeeld op welke wijze de nieuwe gemeente financieel van start zal gaan. In de
komende periode, tot aan de start van de nieuwe gemeente, zal de provincie toezicht
houden op de financiële positie van de huidige vijf gemeenten. Aan de huidige gemeenten
is gevraagd een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Dat kan tot gevolg hebben dat
sommige gemeenten de komende jaren moeten bezuinigen. Tevens is bekeken wat de
hoogte van de urtkering aan de nieuwe gemeente uit het gemeentefonds zal zijn. Die
uitkering betreft een rijksuitkering en moet met de gemeentelijke belastingen voldoende zijn
voor een goede financièle start van de nieuwe gemeente. Ook is de gemeentelijke
lastendruk beoordeeld en is bekeken op wetke wijze deze lasten zich voor de inwoners van
de huidige gemeenten zullen ontwikkelen.
De heer De Joode uit Gouderak merkt op dat in 1985 die gemeente met de
toenmalige gemeenie Ouderkerk is samengevoegd. Bij een samenvoeging van
gemeenten wordt verondersteld dat daarmee de efficiency wordt bevorderd en
kosten worden bespaard. Dat was bij die fusie in 1985 niet het geval. Er was dan wel
een burgemeester minder nodig, maar er kwam een wethouder bij en het aantal
ambtenaren nam toe. Is het juist dat de KS-samenwerking door de gemeenten en
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niet door de provincie is geïnitieerd? Werd die samenwerking beïnvloed door de Wet
Ari)i?
Reactie gedeputeerde
In de eerste jaren na een herindeling worden door de nieuwe gemeente meer kosten
gemaakt. Voor die hogere kosten heeft het ministerie van BZK een vergoedingsregeling
opgesteld waardoor er voor de nieuwe gemeente € 16 miljoen beschikbaar komt.
Een fusie beoogt niet zozeer dat gemeenten goedkoper maar wel beter zullen functioneren
en zij taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is op een betere wijze zal kunnen
uitvoeren. Urt een onderzoek onder gemeenten die zijn gefuseerd, is gebleken dat
gemeenten voordat zij fuseerden bepaalde taken niet uitvoerden. Daardoor kan een
gemeente wel goedkoop werken maar een dergelijke situatie is ongewenst.
De gedeputeerde heeft opgemerkt dat er aanvankelijk meer kosten zullen
worden gemaakt maar dat die kosten later zullen dalen. Voor inwoners is het
essentieel te weten wat deze fusie hen uiteindelijk zal kosten. Wat de huidige
-gemeentelijke belastingen zijn is bekend. Gevreesd wordt voor stijging van die
lasten.
Reactie Gedeputeerde
Als gemeenten fuseren, zullen gemeentelijke organisaties worden samengevoegd, moeten
computersystemen op elkaar worden afgestemd, afdelingen worden samengevoegd, kan
een nieuw gemeentehuis noodzakelijk zijn en zullen ambtenaren ergens moeten worden
gehuisvest. Die kosten zal de nieuwe gemeente moeten maken. Die kosten worden
frictiekosten genoemd en worden op basis van de eerder genoemde Wet Arhi door het Rijk
vergoed.
Of de kosten voor inwoners zullen toenemen of dalen is niet zeker, Nu bestaan er per
gemeente verschillen in de gemeentelijke belastingen omdat die tielastingen door elke
gemeenteraad apart worden vastgesteld. Als de gemeenten fuseren, komt er één
gemeenteraad en die zal de hoogte van de gemeentelijke belastingen vaststellen. De
hoogte van die belastingen zal afhankelijk zijn van het voorzieningenniveau in de nieuwe
gemeente en de wijze waarop die voorzieningen worden gefinancierd. Die nieuwe
belastingen zullen een gemiddelde zijn van wat nu wordt geheven en dat betekent dat voor
inwoners van een gemeente die lagere belastingen heft dan dat gemiddelde de lasten
zullen stijgen en dat voor inwoners van een gemeente met hogere belastingen dan dat
gemiddelde de lasten zullen dalen. Bij het kiezen van de nieuwe gemeenteraad kan het
uitbrengen van de stem worden beïnvloed door de visie van de partij waarop wordt
gestemd op de gemeentelijke belastingen.
In opdracht van gemeenten is door BMC een rappori opgesteld waaruit blijkt
dat de nieuwe gemeente bij de stari zal worden geconfronteerd met een
structureel tekori van ten minste € 7 miljoen ofwel € 155,= per inwoner ofwel
€600,= per jaar vooreen gezin. Is dat rappori juist? De provincie komt uit op
geen tekori. Kan de provincie garanderen dat er geen tekori zal zijn bij de start
van de nieuwe gemeente? De vrees bestaat dat de huidige voorzieningen die
zijn gerealiseerd doordat de huidige gemeente het van belang achtte daaraan
geld te besteden, door het nieuwe bestuur dat uit managers zal bestaan, zullen
verdwijnen. Voorzieningen in kemen, zoals de bibliotheek, zullen verdwijnen
omdat gelden ergens anders aan moeten worden besteed.
Reactie Gedeputeerde
De provincie heeft dat rapport bestudeerd en de conclusies van BMC vergeleken met de
resultaten van het eigen onderzoek.
Bij het rapport van BMC kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:
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1. BMC is er niet van uit gegaan dat de gemeenten tot 1 januari 2013 structureel een
dekkende meerjarenbegroting moeten hebben.
2. BMC gaat urt van de huidige srtuatie en houdt geen rekening met de correctie die de
gemeenten bij de laatste begrotingsbehandeling hebben toegepasL
3. BMC houdt geen rekening met een veranderend uitgavenpatroon bij gemeenten.
Het veronderstelde tekort dat BMC heeft berekend is daarmee niet correct en is door de
provincie weeriegd. Op basis van het onderzoek van de provincie zal de nieuwe gemeente
op financieel gebied een goede start maken.
De provincie kan niet garanderen dat er geen financieel tekort zal zijn omdat de provincie
geen besluiten kan nemen over het financiëte beleid van de gemeente. De provincie zal er
wel op toezien dat de gemeenten de komendejaren een stuitende begroting zullen hebben.
De inwoners van de Krimpenerwaard kiezen een nieuwe gemeenteraad die keuzes zal
maken omtrent het financiële beleid, de hoogte van de gemeentelijke belastingen en
besteding van inkomsten. Het blijkt nu al dat de vijf gemeenten met moerte voorzieningen
als een bibjiotheek in de kernen kunnen handhaven. Het niet kunnen behouden van zo'n
voorziening' heeft dan ook geen relatie met de plannen voor een gemeentelijke herindeling.
Welk van de vijf gemeenten is een ariikel 12-gemeente? Is Ouderkerk geen
ariikel 12-gemeente?
Reactie Gedeputeerde
Geen enkele gemeente is een artikel 12-gemeente. Een dergelijke gemeente heeft
financiële ondersteuning van het Rijk nodig.
Ouderkerk was een artikel 12-gemeente maar is dat niet meer.
De heer De Prieëlle. waarnemend burgemeester van Ouderkerk, deert mee dat de
gemeente een krap sluitende begroting, meerjarenbegroting en een sluitende rekening
heeft. Dat is mede mogelijk dank zij een extra uitkering urt het gemeentefonds vanwege de
slechte bodemstrucluur. De gemeente acht het niet mogelijk dat zij de komende 10 jaar
zelfstandig kan blijven. In de komende jaren zal een fusie met andere gemeenten
onvermijdelijk zijn. De meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat samenwerking
gericht moet zijn op de vorming van één gemeente in de Krimpenenvaard. De meerderheid
in de raad heeft het College opgedragen werkzaamheden te verrichten om tot een fusie te
komen. In het belang van de inwoners van het gebied moet worden getracht te komen tot
een goede gemeente die de toekomstige taken aan kan.
Wat ifl/ordt bedoeld met de opmerking dat vanwege de slechte bodemgesteldheid een extra uitkering uit het gemeentefonds wordt verkregen. Die
bodemgesteldheid is hetzelfde als elders in de Krimpenerwaard. Er is sprake
van achterstallig onderhoud van wegen in de gemeente Ouderkerk.
De heer De Prieëlle deelt mee dat als structurele factoren de inkomsten of uitgaven van de
gemeente verstoren, een verzoek om een extra uitkering urt het gemeentefonds kan
worden gedaan. Een dergelijke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. De
bodemgesteldheid in de gemeente Ouderkerk is zo'n verstorende factor. Er zal door de
bodemgesteldheid in de komende jaren veel meer aan het onderhoud van wegen moeten
worden uitgegeven dan bij andere gelijksoortige gemeenten het geval is. Wat de gemeente
extra krijgt, gaat ten koste van andere Nederiandse gemeenten. Vandaar die zorgvuldig
gevolgde procedure. Het is mogelijk dat als gevolg van het financiële tekort dat de
gemeente had, onderhoud aan wegen achter is gebleven.
Op 25 maari 2010 heeft een artikel in de krant gestaan waarin wordt
gerefereerd aan het onderzoek naar gemeentelijke herindelingen gehouden
door de heer Allers. directeur van het economisch onderzoeksinstituut Coelo
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verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit dat onderzoek blijkt dat de
kosten voor de ambtelijke organisatie structureel hoger zullen zijn dan voor de
herindeling. Dat betekent dat de lasten voor burgers structureel hoger zullen
worden.
Reactie Gedeputeerde
Zoals at eerder is gesteld zal niet goedkoper worden gewerkt. De nieuwe gemeente zal
taken gaan uitvoeren die niet door de huidige vijf gemeenten zijn uitgevoerd en
professionelere ambtenaren aantrekken die meer salaris zullen ontvangen. Het is daardoor
niet urt te sluiten dat, zoals ook urt dat onderzoek btijkt. de totale loonkosten voor de
ambtelijke organisatie zullen toenemen. Daarnaast zullen de bestuurskosten afnemen
omdat er nog slechts één burgemeester, één gemeentesecretaris, één griffier, minder
wethouders, minder wethouders met wachtgelden, minder raadsleden en minder
gemeentehuizen zullen zijn. Ook zal het samenwerkingsverband wat ook kosten met zich
meebrengt verdwijnen. Het is van belang dat de huidige vijf gemeenten de komst van de
nieuwe gemeente en de taken die zij zal hebben te vervullen, goed voorbereiden. Daarbij
moet worden beseft dat het niet lang duurt voordat de nieuwe gemeente zal zijn gevormd.
Gezien de grote bezuinigingen die zullen worden opgelegd, is het verstandiger
te wachten met deze herindeling.
Reactie Gedeputeerde
Het Rijk zal bezuinigen en ook de provincies en gemeenten een taakstelling opleggen. Het
geld dat in het provincie- en gemeentefonds zal worden gestort zal afnemen. Of de
Krimpenerwaard vijf of één gemeente tert, maakt op het bedrag dat zal worden bezuinigd
geen verschil. Dat is dan ook geen reden om de gemeentelijke herindeling urt te stellen.

Cultuuren identiteit
Over cuttuur en identiteit van de kernen en gemeenten in de Krimpenerwaard zijn geen
specifieke vragen gesteld.

Overige vragen
De heer De Joode merkt op dat al 30 jaar wordt gesproken over een rondweg rond
Gouda. Die weg wordt nu op het grondgebied van de gemeente Gouderak
aangelegd.
Het Veenweidepact beoogt door van een deel van de Krimpenerwaard een moerasgebied te maken het toerisme te bevorderen. Die projecten komen niet tot stand door
samenwerking van de gemeenten maar zijn aan bedrijven uitbesteed.
Als de fusie beoogt een tegenwicht te kunnen bieden aan gemeenten als Gouda.
Rotterdam en Utrecht, zal dat een illusie blijken; dat zal niet lukken.
De vrees bestaat dat de provincie slechts plannen bedenkt zoals deze fusie omdat zij
weinig anders te doen heeft. In sommige verkiezingsprogramma's wordt voorgesteld
de provincies af te schaffen: dat lijkt een goede oplossing.
Reactie Gedeputeerde
De samenwerking kan niet door de provincie worden afgedwongen. De gemeenten
besluiten tot samenwerking en bepalen welke taken gezamenlijk worden urtgevoerd.
De provincie gaat een inpassingsplan opstellen en over tot onteigenen om de randweg te
kunnen aanleggen. Dat die weg er eindelijk komt, ts een compliment voor GS.
Gezien de grondslag van de Krimpenerwaard, moet worden beoordeeld waar veeteelt
mogelijk is. Daarnaast hebben stadsbewoners behoefte aan natuurgebieden voor recreatie.
De provincie tracht een evenwicht te zoeken lussen de belangen van boeren en stads-

Informatiebijeenkomst voor inwoners van gemeenten in de Krimpenenvaard d.d. 27-04-2010

8/12

Ui

a
p
to
bewoners. De provincie werkt voor het Veenweidepact samen met de gemeenten.
Dergelijke projecten zijn lastig te bespreken met bestuurders van verschillende gemeenten
die elk opkomen voor de eigen belangen.
De provincie werkt niet alleen aan herindelingen. In de afgelopen vier jaar heeft de
provincie naast de Krimpenerwaard alleen voor Goeree-Overflakkee gewerkt aan een
samenvoeging van gemeenten. Daarnaast hebben gemeenten op vrijwillige basis gekozen
om te fuseren. Dat betreft de gemeenten Lansingeriand, Reeuwijk en Bodegraven,
Rozenburg en Rotlerdam, Westtand en Midden Delfland. Gemeenten op Voorne-Putten
zijn het onderiing eens geworden over een vorm van samenwerking. De gemeenten
Liesveld, Graafstroom en Nieuw Lekkerland hebben op eigen initiatief gekozen voor de
vorming van één ambtelijke organisatie terwijl de gemeenten zelfstandig btijven. Die
gemeenten zijn echter zelf tot de conclusie gekomen dat die vorm van samenwerking niet
duurzaam is en hebben gekozen voor een fusie. Dat achten deze gemeenten eenvoudiger,
doorzichtiger en gemakkelijker.
Het opheffen van provincies wordt niet door alle politieke partijen nagestreefd.
De provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Flevoland hebben bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. De uitkomst daarvan kan een schaalvergroting tot gevolg
hebben. Ook een bundeling met Waterschappen of Stadsregio's behoort tot de
mogelijkheid. De provincie Zuid-Holland is daarvan een voorstander.
Is het juist dat de KS-samenwerking als gevolg van onderiinge onenigheid als
mislukt moei worden beschouwd en ligt daan/oor de verantwoonJelijkheid bij
bestuunders van de gemeenten? Het hebben van draagvlak voor een voorstel
is belangrijk. De gemeenten Vlist en Ouderkerk zijn tot de conclusie gekomen
dat een herindeling noodzakelijk is. Politieke pariijen hebben echter nlet de
mening van de bevolking hierover gevraagd en de Informatiekrant van de
provincie bevat alleen positieve punten waaruit moet worden geconcludeerd
dat besluiten al zijn genomen. De vijf gemeenten moeten zelfstandig blijven.
Dan kan een inwoner de bestuurder van de gemeente op straat tegenkomen.
Een gemeentebestuur dat op afstand van de burgers staat en bestaat uit
managers, is ongewenst.
Reactie Gedeputeerde
Over de KS-samenwerking moet niet denigrerend worden gesproken. De vijf gemeenten
werken nog steeds samen. De bestuurders van de KS-samenwerking zijn als wethouder
verantwoordelijk voor de inbreng vanurt de eigen gemeente en streven het belang van de
eigen gemeente na; dat is ook hun taak. Zij zijn gekozen en over de mate waarin zij voor
de belangen van de eigen gemeente zijn opgekomen, worden zij door de gemeenteraad ter
verantwoording geroepen. Daardoor is het niet eenvoudig om de belangen van de gehele
Krimpenerwaard te behartigen. Na een fusie worden gemeenteraadsleden gekozen door
de inwoners van de Krimpenerwaard en worden zij verantwoordelijk voor het hele gebied.
De opmerking over de bereikbaarheid en herkenbaarheid van het bestuur is juist Als de
nieuwe gemeente is gevormd, zal het aantal burgemeesters, wethouders en raadsleden
afnemen waardoor de kans dat een inwoner van de Krimpenerwaard een wethouder op
straat tegenkomt, zal afnemen. De nieuwe gemeenteraad zal daarvoor een oplossing
moeten bedenken. Een mogelijkheid is het in elke kern of voor een aantal kernen het
installeren van een dorpsraad. Er zijn gemeenten in het verieden gefuseerd die voor een
dergelijke oplossing hebben gekozen.
Inwoners van een gemeente zullen op andere gronden dan de visie van die
pariij over herindeling op een politieke pariij hebben gestemd. Politieke pariijen
hebben niet expliciet gevraagd naar de visie van inwoners van de gemeente
over de herindeling.
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Reactie Gedeputeerde
Elke gemeente kan bepalen op welke wijze zij inwoners betrekt bij de herindeling. In
Nederiek wordt een enquête onder de inwoners van die gemeente gehouden. Inwoners
kunnen daarin hun voorkeur uitspreken voor het zelfstandig blijven voortbestaan van de
gemeente, voor een fusie met Krimpen aan den IJsset, voor een fusie met de andere vier
gemeente of voor samenwerking met die gemeenten.
Er zijn onlangs gemeenteraadsverkiezingen gehouden en de verkiezingsprogramma's van
politieke partijen zijn bestudeerd. Daaruit blijkt dat sommige partijen voor een herindeling
zijn en andere partijen daar tegen zijn. Het lijkt aannemelijk dat fusie of zelfstandig blijven
voortbestaan een belangrijk thema is geweest bij deze verkiezingen.
De provincie heeft deze bijeenkomsl belegd om de mening van inwoners van de
Krimpenerwaard te vernemen en inwoners kunnen een zienswijze indienen. Die meningen
worden gebundeld en worden met dit herindelingvoorstel voorgelegd aan Provinciale
Staten en Tweede en Eerste Kamer. Dat is ook een draagvlak onderzoek. Er zijn nog geen
alternatieven voor dit voorstel aangeboden die wel draagvlak hebben.
Alleen de gemeenten Vlist en Ouderkerk zijn voor een herindeling.
Reactie Gedeputeerde
Nederiek wenste tot voor kort met Krimpen aan den IJssel te fuseren maar heeft dat idee
achter zich gelaten. In het Collegeakkoord van Schoonhoven is het standpunt van GS over
de fusie opgenomen en is ook opgenomen dat standpunt nader urt te werken. Er is geen
draagvlak voor één oplossing. Voor het voorstel van GS bestaat een zo groot mogelijk
draagvlak. Er is geen alternatief dat kan rekenen op een groter draagvlak.
Een inwoonster van een kleine kern in de Krimpenerwaard vraagt waarop die
angst voor een herindeling is gebaseerd. De voorzieningen in die kem zijn
verdwenen omdat de inwoners van die kern niet naar de lokale winkels zijn
gegaan. Als dat wel zou zijn gebeurd waren die winkels niet verdwenen. Is het
een probleem om elders naar een bibliotheek te gaan? Die bibliotheken
kunnen alleen met het geld dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld, blijven
voortbestaan. Ais inwoners het belangrijk vinden dat elke gemeente zelfstandig
blijft, hadden meer bewoners deze bijeenkomst moeten bijwonen. Van belang
is een zienswijze in te dienen.
Wie bepaalt waar het nieuwe gemeentehuis zal worden gebouwd? Kan, zoals
in de Zuidpias is gebeurd, de oude raad een dergelijk besluit nemen?
Reactie Gedeputeerde
De nieuwe gemeenteraad bepaalt waar ats dat nodig is het nieuwe gemeentehuis zal
komen. Een beslurt over de bouw van een nieuw gemeentehuis kan door de oude
gemeenten worden voorbereid. In de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente
kan dan een keuze voor de locatie worden gemaakt.
Mevrouw De Vos was tegen de vorige herindeling en is nu voorstander van
deze herindeling. Ruim 25 jaar geleden was Bergambacht ook betrokken bij
een herindeling en toen was 95% van de inwoners van die gemeente tegen die
herindeling. Daar werd toen tegen geprotesteerd maar dat zal nu niet meer
gebeuren. Vijfjaar na die herindeling werd in bestuurlijk overleg al vastgesteld
dat die herindeling te klein van omvang was omdat een aantat problemen niet
met die herindeling was opgeheven. De ambtelijke organisatie was kwetsbaar
omdat deze te klein was. Er was onvoldoende sprake van professionalisering
van de ambtelijke organisatie omdat het niet mogelijk was professionele
krachten aan te trekken die in grotere gemeenten meer verdienen. De inzet
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van ambtenaren op de secretarieën wordt gewaardeerd. De argumenten als
schaalvergroting en decentralisatie van taken naar gemeenten zijn wezenlijke
argumenten voor schaalvergroting.
Het wordt gewenst dat de gemeenten kunnen rekenen op de bestuurskracht
van de provincie. De provincie moet haar rug recht houden en niets anders
besluiten. Het zou zeer worden betreurd als dat toch zou gebeuren. Het zou
gewenst zijn als de negatieve gevoelens over deze herindeling worden
omgezet in positieve gevoelens. De nieuwe organisatie moet door de kwartiermakers op een goede wijze worden voorbereid.
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Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gevraagd waarom weinig aandacht
wordt besteed aan beschikbare alternatieven voor een herindeling zoals het
BEL-model dat staat voor de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum.
Eemnes en Laren.
Politieke partijen stellen in hun programma's voor de komende Tweede Kamerverkiezingen voor te bezuinigen op ambtelijke organisaties. Dat is een reden
om deze herindeling uit te stellen.
Reactie gedeputeerde
Aan dat BEL-model is weinig aandacht besteed vanwege het onderscheid dat moet worden
gemaakt tussen wat een provincie kan doen en wat gemeenten kunnen doen. De BELconstructie is een ingewikkelde constructie omdat er in één gemeentehuis drie
burgemeesters zijn en drie gemeentebesturen één ambtelijke organisatie moeten
aansturen. Het is een oplossing waarvan wordt betwijfeld of die werkzaam is.
Is er een verklaring voor de geringe opkomst? Veel aanwezigen zijn tevens
gemeenteraadslid in Bergambacht.
Reactie Gedeputeerde
Naast de herindeling in de Krimpenerwaard is er ook een herindelingsadvies voor de
gemeenten op Goeree-Overflakkee, Voor de inwoners van die gemeenten is ook een
informatieavond georganiseerd waar circa 130 inwoners van de betrokken gemeenten
aanwezig waren. Voor de inwoners van de Krimpenerwaard zijn twee informatieavonden
georganiseerd. De opkomst bij deze avond kan een indicatie zijn voor de mate waarin deze
problemaliek onder inwoners leeft. Als er veel bezwaren tegen de herindeling zouden zijn,
zou de opkomst hoger zijn geweest. Voorstanders van de herindeling komen meestal niet
op informatieavonden als deze.
De informatie in de Informatiekrant over Bergambacht en Nederlek is niet juist
In die krant is opgenomen dat Bergambacht onder voorwaarden voor de
herindeling is.
Reactie Gedeputeerde
ln het persbericht dat de gemeente Nederlek heeft uitgegeven worden twee standpunten
weergegeven; een fusie met Krimpen aan den IJssel en behoud van zelfstandigheid. De
informatie uit Nederlek is, als die van het College afkomstig is, anders dan die van de raad
en nu anders dan een jaar geleden. Het college of de raad mogen uiteraard hun standpunt
wijzigen en er kunnen verschillen optreden tussen de standpunten van de raad en het
College. De informatie van GS over Nederlek is gebaseerd op het standpunt dat het
College in het laatste gesprek met GS hebben weergegeven. Het College heeft inmiddels
een ander standpunt ingenomen. De gemeenteraad van Nederiek zal dit voorstel van een
zienswijze voorzien waarmee het definitieve standpunt van de gemeente bekend is.
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Een inwoner van de gemeente Nederiek merkt op dat de gemeente duidelijk is
over haar standpunt. De gemeente is in eerste instantie voor het behoud van
haar zelfstandigheid. De gemeente beseft dat een Arhi-procedure gevolgen
voor de gemeente zal hebben en is daarom aan het onderzoeken wat de beste
oplossing is als zij niet zelfstandig kan blijven.
Reactie Gedeputeerde
Het is raadzaam de verslagen van de gesprekken met het College van Nederiek na te
lezen die in het herindelingsontwerp zijn opgenomen. Met die verslagen heeft het College
ingestemd en wat het College daarin heeft verklaard over een fusie van Nederlek en
Krimpen aan den IJssel kan derhalve worden beschouwd al het standpunt van het College.
Bergambacht kiest voor zelfstandig blijven voortbestaan maar kiest voor een fusie van de
KS-gemeenten inclusief Nederiek, als een herindeling onvermijdelijk is. Een andere variant
dan de KS-variant is niet acceptabel. In de stukken is een brief opgenomen waarin de
gemeente dat standpunt verwoord.
De gemeenteraad van Bergambacht en de raden van de andere vier gemeenten, zullen op
basis van drt herindelingsontwerp een standpunt innemen. Als een gemeente kiest voor
zelfstandig blijven en voor samenwerking in KS-verband, moet worden nagegaan of
daarvoor draagvlak bestaat bij andere gemeenten. Als een gemeente beseft dat voor haar
standpunt geen draagvlak aanwezig is, kan de gemeente een ander stanspunt innemen.

5.

Afronding

De gedeputeerde meent dat veel ondenwerpen aan de orde zijn gekomen die in elke
discussie over een herindeling aan de orde komen. Een herindeling is niet de meest ideale
oplossing en heeft voor- en nadelen. Zo zal, omdat het aantal bestuurders zal afnemen, de
afstand tussen inwoners en bestuurders toenemen. Deze fusie kent ook voordelen en GS
hebben voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Het is nu aan de gemeenten om een
standpunt in te nemen. Als er door de vijf gemeenten geen alternatief wordt aangeboden,
blijven GS op hun standpunt dat een fusie onvermijdelijk zal zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de gespreksleider de aanwezigen voor hun inbreng
en slurt de vergadering.
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y e r s l a g van de informatiebijeenkomst georganiseerd door
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor
inwoners van Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Vlist en S c h o o n h o v e n
gehouden in Partycentrum Amicitia te Lekkerkerk
o p 11 mei 2010 van 1 9 . 3 0 - 2 1 . 4 5 uur

Aanwezig:
Ongeveer 350 inwoners van Nederiek. Bergambacht, Schoonhoven, Ouderkerk en Vlist
Namens GS
dhr. G. Camps

gespreksleider

dhr. M. van Engelshoven-Huls

Gedeputeerde

Ambtelijke ondersteuning Provincie Zuid-Holland
Notulist:
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening

De heer Camps opent als gespreksleider de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij stelt de vertegenwoordigers van de provincie voor.
Deze informatieavond is door de provincie georganiseerd om een toelichting te geven op
de provinciale plannen voor de Krimpenenvaard en om zoveel mogelijk vragen, ook
schriftelijk ingediende vragen, te beantwoorden. Op vragen waarop in deze bijeenkomst
geen antwoord is gegeven, zal op de website van de provincie een antwoord worden
gegeven. Het adres van de website is wwAw.zuid-holland.nl/herindelinqen
Er kunnen in een discussie over voorstellen voor een gemeentelijke herindeling een aantal
thema's worden onderscheiden waarover vragen kunnen worden gesteld.
Het betreft de volgende thema's:
1. De toekomstige opgaven van de nieuwe gemeente;
2. De financiële gevolgen van een herindeling;
3. Cultuur en identitert;
4. Overige onderwerpen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat ook op de website van de provincie
zat worden geplaatst. Diegenen die de website niet kunnen bezoeken, krijgen als zij hun
adres opgeven, het verslag met de antwoorden op vragen via de post toegezonden.

2.

De z i e n s w i j z e

De gespreksleider deert mee dat inwoners van gemeenten die in een herindeling worden
betrokken, hun visie op de voorstellen van GS kunnen geven. Zij dienen daarvoor uiteriijk
15 juni 2010 een zienswijze in te dienen.
De heer Van Straalen deelt mee dat nadat Gedeputeerde Staten een herindelingontwerp
hebben vastgesteld, belanghebbenden op basis van de Wet Algemene Regels Herindeling
(Arhi), een wet die door het pariement is vastgesteld, acht weken de tijd hebben om een
ztenswijze in te dienen. Een zienswijze is een formele reactie op een besluit van GS. Ook
zij die met de herindeling instemmen, kunnen hun zienswijze kenbaar maken. In een ziens-
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wijze kunnen indieners GS ook op een aspect dat samenhangt met het voorstel maar
waaraan volgens hen te weinig of geen aandacht zou zijn besteed, wijzen. De zienswijze
kan per brief worden ingediend of door een formulier op de website van de provincie in te
vullen en naar de provincie te verzenden. Voor het verzenden van de zienswijze vla de
website moet het DigiD worden gebruikL Van belang is in de zienswijze het adres van de
opsteller te vermetden zodat de provincie kan bevestigen dat de zienswijze is ontvangen en
er een reactie op kan geven. De zienswijzen en de antwoorden daarop van de provincie
worden een onderdeel van de te volgen procedure zodat Provinciale Staten, minister, de
Tweede en Eerste Kamer kennis kunnen nemen van de zienswijzen.
De heer De Wolf meent dat de zienswijze van de bevolking al voldoende
bekend is. Hel bleek immers dat 63% van degenen die de enquête hebben
ingevuld, voor het behoud van een zelfstandige gemeente Nederiek zijn.
Inwoners zijn voor het behoud van zelfstandigheid omdat bij fusie de
gemeenielijke lasten voor hen zullen stijgen en omdat de huidige
gemeenielijke organisatie getalenteerd genoeg is om als zelfstandige
gemeente te blijven functioneren.

3.

T o e l i c h t i n g v a n de g e d e p u t e e r d e o p de g e m e e n t e l i j k e h e r i n d e l i n g

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voorgesteld de vijf gemeenten in de
Krimpenenvaard - Bergambacht, Nederiek, Vlist, Ouderkeri< en Schoonhoven - per
1 januari 2013 tot één gemeente samen te voegen. Die nieuwe gemeente zal circa 55.000
inwoners tellen. Zij kan taken die voor het gebied van belang zijn op een betere wijze
vervullen dan de vijf gemeenten afzonderiijk in de huidige situatie kunnen doen.
Gedeputeerde Staten doen dat voorstel niet uit eigener beweging maar het is het resultaat
van gesprekken met gemeenten waarin de gemeenten hun visie op de bestuuriijke
toekomst hebben gegeven. GS hebben moeten constateren dat de gemeenten geen
eensluidende visie op die bestuuriijke toekomst hebben en hebben daarop hun
verantwoordelijkheid genomen en bestudeerd wat een gemeentelijke herindeling van de vijf
gemeenten voor de inwoners van de Krimpenerwaard voor gevolgen heeft. GS zijn er van
overtuigd dat een fusie van die gemeente per 1 januari 2013 een feit moet zijn.
In deze procedure die moet leiden tot een herindeling zal het volgende moeten gebeuren:
1. De gemeenteraden van de gemeenten in de Krimpenerwaard. inclusief die van Krimpen
aan den IJssel. zullen een standpunt over het GS-voorstel innemen.
2. De Commissie Bestuur en Middelen van de provincie zal in een openbare vergadering
waarin de gemeenten het inspreekrecht hebben, een advies over dit voorstel aan
Provinciale Staten uitbrengen.
3. Als Provinciale Staten instemmen met deze herindeling, zal de provincie dat voorstel als
advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorieggen.
4. Deze minister zal het wetsvoorstel tot herindeling aan de Ministerraad aanbieden.
5. De Ministerraad zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden.
6. De Vaste Kamercommissie die drt onderwerp bespreekt, zal een hoorzitting in het
gebied organiseren om de mening van belanghebbenden over deze herindeling te
kunnen vememen.
7. Nadat de Tweede Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd, zal het wetsvoorstel
aan de Eerste Kamer worden aangeboden.
8. Als de Eerste Kamer met het voorstel instemt, zal de herindeling een fert zijn.
In de planning hebben GS met dit tijdspad rekening gehouden; vandaar dat de fusie niet
eerder dan 1 januari 2013 een feit kan zijn.
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V r a g e n v a n i n w o n e r s v a n de vier g e m e e n t e n

Nb: De vragen en opmerkingen van aanwezigen zijn hieronder cursief en zoveel mogelijk op
item, niel chronologisch, weergegeven.

•

De toekomstige opgaven van de nieuwe gemeente

Visie GS

m

Het gros van de toekomstige opgaven heeft de schaal van de gehele Krimpenerwaard. De
vijf gemeenten liggen in het Groene Hart met ats gevolg dat zij weinig mogelijkheden voor
woningbouw hebben. De woningvoorraad moet wel aansluiten op de woningbehoefte van
de inwoners van de Krimpenerwaard. Als er één gemeente is ontstaan kan op een betere
manier worden overwogen waar in de Krimpenerwaard woningen kunnen worden
gebouwd.
Het Veenweidepact raakt ook de vijf gemeenten. Het is efficiënter als atle ontwikkelingen
op dat terrein onder verantwoordelijkheid van één gemeentebestuur tot stand komen.
De uitkomst van de enquête die In de gemeente Nederiek is gehouden, is bestudeerd. Het
is bekend dat de raad de uitkomst van die enquête zal gebruiken bij het bepalen van haar
standpunt. Het standpunt dat de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad
innemen is bekend; zij kiezen voor een zelfstandige gemeente Nederiek. Daarmee geeft de
raad gehoor aan de uitkomst van de enquête.
De gemeenten Ouderkerk. Vlist en Schoonhoven kiezen voor een herindeling waarvan de
vijf gemeenten deel urtmaken. Dat ligl, gezien de samenweridng van deze vijf gemeenten,
voorde hand.
Sinds 2001 werkt Nederlek samen met de andere gemeenten in het KSsamenwerkingsverband dat alle maatschappelijke vraagstukken behandelt.
Welke gemeente(n) is/zijn volgens GS niet bestuurskrachtig?
De nieuwe gemeente zou in staat zijn de opgaven die de Krimpenerwaard te
wachten staan ie volbrengen. Dat zou ondermeer betrekking hebben op het
beheer van een robuust watersysteem. Dat systeem wordt door het
Hoogheemraadschap onderhouden.
Reactie gedeputeerde
Er zijn bij de vijf gemeenten bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd en daaruit blijkt dat de
gemeenten Oudericerk en Vlist in het verleden problemen met de bestuurskracht hadden.
•
De financiële gevolgen van een herindeling
Een tekst op een sheet luidt: Het samenvoegen van de vijf gemeenten leidt tot een
financieel levensvatbare gemeente.
Visie gedeputeerde
Alvorens tot een herindeling wordt overgegaan, wordt de financiële positie van gemeenten
die in die herindeling worden betrokken onderzocht. De rapportage over deze financiële
herindelingscan is voor iedereen beschikbaar.
De gemeentelijke belastingdruk, zoals de OZB en afvalstoffenheffing, verschilt op drt
moment per gemeente omdat elke gemeenteraad daarover beslurten neemt. Als er een
nieuwe gemeente wordt gevormd, zal de nieuwe gemeenteraad besluiten die verschillende
tarieven te harmoniseren. Dan zal blijken waar deze gemeentelijke lasten zullen dalen,
gelijk zullen blijven of zullen stijgen. De gemeentelijke lasten in Schoonhoven zijn laag
maar in de meerjarenbegroting van die gemeente is opgenomen dat die lasten zullen
stijgen.
Er zijn gemeenten die voorstander zijn van deze fusie; beseft moet worden dat
die gemeenien nagenoeg failliet zijn. Nederlek is financieel een gezonde
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gemeente en wenst niet financieel verzwakt te worden door de fusie met die
financieel zwakkere gemeenten.
Reactie gedeputeerde
Hoewel Oudericerk financieel in een moeilijke positie verkeert, kan niet worden gestaafd dat
de gemeenten die voor deze fusie zijn financieel zwakke gemeenten zijn of failliet zijn.
Informatie over de financiële positie van de vijf gemeenlen is terug te vinden in het rapport
omtrent de financiële posrtie van de gemeenten in de Krimpenenvaard. Dat rapport is voor
iedereen beschikbaar.
Gemeenten zijn niet alleen om financiële redenen voorstander van een fusie. De
gemeenten Oudericeric en Vlist hebben al in een vroeg stadium aangegeven dat zij niet in
staat zullen zijn om de taken die zij ten behoeve van hun bevolking moeten uitvoeren ook
op een goede manier uit te voeren. Een deel van dat probleem kan door samenwericing
worden opgelost maar de gemeenteraden hebben gekozen voor een fusie wat zij als een
betere oplossing beschouwen. Het komt niet vaak voor dat een gemeenteraad een
dergelijk standpunt inneemt en GS zijn verplicht zeer seriues om te gaan met zo'n
standpunt.
De heer De Wolf merkt op dat tijdens de bijeenkomst op 27 april 2010 in
Stolwijk door de heer Van der Sluis werd beweerd dat de inrichtingkosten
€ 7 miljoen zouden bedragen. Dat werd, zo blijkt uit artikelen in de
streekbladen. niet goed weerlegd. Is die bewering juist geweest?
Reactie gedeputeerde
Naast het onderzoek dat GS hebben urtgevoerd, heeft in opdracht van enkele gemeenten
het bureau BMC onderzoek verricht naar de financiële positie van de vijf gemeenten. Dat
bureau komt urt op een tekort van € 7 miljoen.
In het onderzoek dat door de provincie is urtgevoerd, zijn de begrotingen van de
gemeenten bestudeerd. Op basis van die gegevens komt de provincie op een tekort van
€ 25.000,= in 2013. Met de gemeenten wordt gesproken over de verschillen tussen beide
onderzoeken. Waarom verschillen optreden is gedeeltelijk al bekend. BMC heeft
begrotingen van gemeenten samengevoegd. Een aantal gemeenten had op de
meerjarenbegroting een tekort en BMC heeft die tekorten laten bestaan. De provincie houdt
financieel toezicht op de gemeenten. Dat toezicht is gericht op het wegwerken van de
tekorten op de begroting zodat de nieuwe gemeente op de fusiedatum nauwelijks een
tekort heeft en een goede financiële start kan maken.
Uit nieuwsbladen is vernomen dat de KS-gemeenten minder geld van het Rijk
zullen krijgen. Deze gemeenten kunnen op dit moment al nauwelijks hun
begroting sluitend krijgen.
Vermoed wordt dat een fusie noodzakelijk is om te kunnen bezuinigen.
Reactie gedeputeerde
Het is juist dat als de gemeenten samengaan, zij minder geld van het Rijk zullen ontvangen
dan de huidige vijf gemeenten gezamenlijk. De nieuwe gemeenle krijgt ats alle
omstandigheden hetzelfde zijn, eenzelfde bedrag van het Rijk via het gemeentefonds als
elke andere gemeente van die omvang en karakteristiek. De nieuwe gemeente zal ook
minder kosten hebben. Er is nog maar een burgemeester, een gemeentesecretaris, er zijn
minder wethouders, minder wachlgelden voor oud-wethouders en minder raadsleden. Ook
worden kosten bespaard omdat een aantal taken niet meer dubbel zullen worden gedaan.
De nieuwe gemeente zal wel om taken te kunnen uitvoeren, meer gespecialiseerde
ambtenaren in dienst nemen waardoor gemeentelijke kosten kunnen stijgen. Dat past in de
visie van GS om na een fusie te komen tot een beter functionerende gemeente.
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Als gemeenten fuseren, ontvangt de nieuwe gemeente van het Rijk een extra uitkering uit
het gemeentefonds omdal de nieuwe gemeente eenmalig extra kosten, frictiekosten
geheten, moet maken. Er zal een nieuw gemeentehuis komen, computersystemen moeten
op elkaar worden afgestemd en de ambtelijke organisatie moet worden gereorganiseerd.
De nieuwe gemeenteraad die door alle inwoners van de Krimpenerwaard wordt gekozen,
zal beslissingen nemen over de vestigingsplaats van het nieuwe gemeentehuis, de tarieven
van de gemeentelijke belastingen, de voorzieningen in de kernen en het ruimtelijke
ordeningsbeleid. Dergelijke beslurten worden in de huidige situatie door de vijf gemeenten
genomen maar op verschillende terreinen zijn de gemeenten gebonden aan afspraken die
in K5-verbarid worden genomen. Dat is een ingewikkeld besluitvormingsproces dat op
enige afstand van de inwoners van de Krimpenerwaard staat. GS zijn er van overtuigd dat
één gemeenteraad een eenvoudiger besluitvormingssysteem is dan besluttvorming in een
KS-samenwerkingsverband en vijf gemeenteraden. Deze raad van de Krimpenerwaard kan
besluiten nemen over het hele gebied en is gevormd nadat democratische verkiezingen zijn
gehouden waaraan alle inwoners van de Krimpenenvaard kunnen meedoen.
Als meer taken beter kunnen worden uitgevoerd met meer gespecialiseerde ambtenaren, is
er geen sprake van een bezuiniging.
Als wordt beweerd dat dan ambtenaren meer gespecialiseerd zullen zijn, hoüdl
dat in dat zij nu hun werk niet goed zouden uitvoeren. Verwezen wordt naar de
gemeenle Zuidpias; een onlangs gefuseerde gemeente.
Reactie gedeputeerde
GS doen geen uitspraken over het functioneren van het ambtenarenapparaat in de huidige
gemeenten. Een gemeente met een bepaald aantal inwoners, heeft een bepaald aantal
ambtenaren in dienst. Een gemeente van 10.000 inwoners kan simpelweg niet over
voldoende gespecialiseerde ambtenaren beschikken om alle taken urt te voeren. Na een
fusie kunnen ambtenaren worden geschoold of aangetrokken die een bepaald specialisme
hebben.
De problemen met het vervullen van vacatures in de nieuwe gemeente Zuidpias kunnen
GS niet oplossen. Die gemeente werkt aan de vormgeving van de nieuwe gemeente.
•

Cultuur en identrteit
Wordt rekening gehouden met de karakters van de verschillende kernen in de
Krimpenerwaard? Ouderkerk heeft een ander karakter dan de kernen gelegen
in het westen van de Krimpenerwaard.

Reactie gedeputeerde
Zoals blijkt urt het standpunt dat GS hebben ingenomen wordt met de verschillende
karakters rekening gehouden. Zo is overwogen ook Krimpen aan den IJssel bij deze fusie
te betrekken. Die gemeente heeft echter een heel ander karakter dan de vijf gemeenten,
ligt niet in het Groene Hart en werkt in de huidige situatie niet met de andere vijf
gemeenten samen, maar is gericht op de stad en regio Rotterdam,
Beseft moet worden dat met uitzondering van de gemeente Schoonhoven, de gemeenten
het resultaat zijn van een eerdere samenvoeging. Nederiek bestaat ook urt voorheen
zelfstandige gemeenten die nadien naar elkaar zijn toegegroeid.
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Is er ervaring opgedaan met dorpsraden?
Reactie gedeputeerde
De provincie heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van herindelingen in ZuidHolland in het verieden en daaruit blijkt ondenmeer dat in gemeenten waar dorpsraden zijn
ingesteld, zoals in de gemeente Zwijndrecht/Heerjansdam, deze raden goed functioneren.
Dorpsraden kunnen ook in de Krimpenerwaard voor kernen worden ingesteld.
Er bestaat weinig saamhorigheidsgevoel in Nederiek dat bestaat uii Lekkerkerk
of Krimpen aan den Lek. Denkt de provincie dai er saamhorigheid zal ontstaan
tussen de kernen in de nieuwe gemeente?
Reactie gedeputeerde
Inwoners voelen zich kennelijk het meest aan de eigen kern gebonden. Dat verandert met
deze herindeling niet. De gemeente Krimpenerwaard zal veel kernen kennen die een eigen
gemeenschap vormen. Dat zal voor een groot deel blijven als het nu is.
•

Overige vragen of opmerkingen
Zijn de huidige voorzieningen niet op een acceptabel niveau?
Het zou ongewenst zijn als er straks naast één gemeentebestuur er ook nog
slechts één bibliotheek of één voetbalvereniging zal zijn. De fusie van
Lekkerkerk met Krimpen aan den Lek is bewoners niet goed bevallen omdat er
maar één gemeentehuis overbleef, het Politiebureau wegging, de buurtagent
weinig aanwezig is en het gemeentelijke loket maar weinig uren open is.
Moeten inwoners uit Nederlek naar het zwembad in Schoonhoven gaan? Die
gemeenle zal omdat die het meeste aanial inwoners telt, alle rechten op
voorzieningen opeisen. Ook het nieuwe gemeentehuis zal in Schoonhoven
komen. Ouderen zullen om het gemeentehuis te kunnen bereiken van hei
openbaar vervoer gebruik maken. Dat is slecht geregeld.
Komi een nieuw politiebureau in Bergambacht?

Reactie gedeputeerde
GS constateren dat in het algemeen het voorzieningenniveau - het t)ehouden van
gezondheidsvoorzieningen zwembaden of bibliotheken, - in gemeenten in het Groene Hart
afneemt. Of een bibliotheek of postkantoor zullen slurten, hangt niet direct samen met een
herindeling, zo toont de situatie In Schiedam aan. Op het niveau van de Krimpenenwaard
moet worden bepaald welke voorzieningen waar behouden kunnen blijven en of
voorzieningen op een goede wijze over het gehele gebied zijn verdeeld. Dergelijke
besluiten kunnen beter door één gemeenteraad worden genomen dan door vijf gemeenten
afzonderiijk.
De afstand naar het gemeentehuis zal na een fusie groter worden. De huidige
gemeentehuizen hebben een beperkte openingstijd en in de nieuwe situatie zal dat wel de
hele dag en wellicht ook op een koopavond geopend zijn.
De gemeente Schoonhoven kan niet alle voorzieningen opeisen omdat die gemeente is
opgegaan in de nieuwe gemeente die een nieuwe gemeenteraad zal hebben voor de
gehele Krimpenerwaard. Gemeenten die vroeger zijn opgegaan in de gemeente Nederlek
hebben ook niet meer een afzonderiijk gemeentehuis; dat is in Nederiand onmogelijk.
Het zou te waarderen zijn als de provincie voordat de fusie definitief Is, zou
meedelen wat de consequenties van de vorming van een K5 of K2-gemeenie
zijn. Als de K2-gemeente er komt en Nederlek bij de Stadsregio Rotterdam
komt, zal er meer Politie in de kernen komen en zal het winkelcentrum niei
verloren gaan.
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GS kunnen niet voorschrijven wat er in de nieuwe gemeente zal gebeuren. Dat is de taak
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Als de huidige gemeenten niet goed samenwerken, zal die samenwerking er
dan zijn als er één gemeente is gevormd?
Er zal een nieuwe gemeenteraad komen maar de afgevaardigden zullen hun
huidige standpunten blijven innemen.
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Reactie gedeputeerde
De gemeenten werken dan niet meer samen omdat zij nlet meer afzonderiijk bestaan; er is
slechts één gemeente voor het gehele gebied.
Nadat de nieuwe gemeente is gevormd, worden de huidige gemeenleraden niet
samengevoegd maar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden waarin alle
inwoners zullen stemmen op de partij van zijn of haar voorkeur. Elk gemeenteraadslid is
dan verantwoordelijk voorde ontwikkeling van de hele Krimpenerwaard.
Het is de overtuiging van de heer De Wolf dat inwoners zich dienen te
onderwerpen aan de overheid. Van die overheid mag goede en eerlijke
voorlichting worden verwacht die niet suggestief of onwaar mag zijn. Door de
informatie in die krant worden inwoners niet juist voorgelicht. Dat is een
ongewenste en kwalijke ontwikkeling die niet mag voorkomen.
In de Informatiekrant is opgenomen dat Bergambacht kiest voor een
herindeling. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Bergambacht
laat zien dat de twee partijen die voor het behoud van een zelfstandige
gemeente zijn, 65% van het aantal uitgebrachte stemmen hebben behaald. Dat
geeft aan welk draagvlak er is voor behoud van een zelfstandige gemeente
waarmee GS rekening moeten houden.
Het samenwerkingsverband functioneert steeds beter en GS zouden de ruimte
moeten geven aan de samenwerkingsovereenkomst waarbij de vijf gemeenten
zelfstandig kunnen blijven.
Reactie gedeputeerde
Er zijn, zoals is beweerd, drie gemeenten in de Krimpenerwaard die kiezen voor de
herindelingsvariant welke GS voorstaan. In de Informatiekrant is niet opgenomen dat
Bergambacht kiest voor herindeling. Bergambacht stert zich op het standpunt dat als het tot
een herindeling in de Krimpenerwaard komt, dat op het niveau van de K5 zou moeten
gebeuren.
In de afgelopen jaren bleek meer dan eens dat standpunten kunnen veranderen. Het maakt
ook een verschil of wordt gesproken met de burgemeester, het Coilege van B&W of de
gemeenteraad voor en na de jongste gemeenteraadsverkiezingen.
Ook in Nederlek veranderen standpunten. In de gesprekken tussen GS en het College van
B&W van Nederlek heeft dat College aan GS gemeld dat de inzet is dat de gemeente met
Krimpen aan den IJssel wil fuseren. Dat die mededeling door het College van B&W van
Nederiek is gedaan, blijkt uil de door dat College goedgekeurde gespreksverslagen. Het
College van B&W heeft onderzoek laten uitvoeren naar de oriëntatie van de inwoners uil
die gemeente: Daarurt blijkt dat de inwoners van Nederiek zich richten op de Rotterdamse
regio. Daarom zou een fusie met Krimpen aan den IJssel voor de hand liggen. Dat
standpunt heeft het College naar GS venwoord. Inmiddels lijkt dat standpunt veriaten en lijkt
een andere keuze te worden gemaakt.
Over de bestuuriijke toekomst van de gemeenten in de Krimpenerwaard wordt al enige
jaren gesproken. GS hebben aan de gemeenten meer dan eens vragen gesteld over de
samenwerking. GS waren betrokken bij de start van de samenwerking omdat de
gemeenten op dal moment niet in staat waren zelfstandig een regeling om tot die
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samenwerking te komen, op te stellen. Die samenwerking was op dat moment een
alternatief voor een gemeentelijke herindeling. Over het doel van de samenwerking wordt
verschillend gedacht. Er zijn gemeenten die voorstander zijn van een intensivering van die
samenwerking, er zijn gemeenten die van mening zijn dat het samenwerkingsverband
teveel taken op zich heeft genomen waardoor de gemeenteraad wordt gepasseerd en er
zijn drie gemeenten die van mening zijn dat de samenwerking positieve effecten heeft
gehad maar nu voor een andere variant kiezen; de fusie. Het is een probleem als
samenwerkende gemeenten verschillende visies hebben op die samenwerking. Nederiek
kan er naar streven die samenwerking voort te zetten maar moet beseffen dat
samenwerking lastig uitvoerbaar is als partnergemeenten voor een andere optossing
kiezen. Nederiek zat een visie moeten hebben op welke wijze samenwerking met de nieuw
gevormde gemeente vorm kan krijgen.
Er is beweerd dat al enige tijd aan deze herindeling wordt gewerkt. Wordt er
nog aan plannen voor de samenwerking gewerkt? Heeft die samenwerking nog
kans?
De heer De Wolf meent dai het enige tijd kost om een goede vorm van
samenwerking te kiezen. Die tijd moet de KS ook worden gegund. Het is
onterecht dat GS op basis van de visie van één gemeente tot herindeling
besluiten.
Reactie gedeputeerde
Er is niet jarenlang gewerkt aan deze herindeling, maar er wordt at zo'n 10 jaar met de
gemeenten gesproken over hun bestuuriijke toekomst en in het bijzonder over de vorm
waarin kan worden samengewerkt. De KS-samenwerking bestaat in verschillende
constructies en gemeenten hebben die samenwerking geëvalueerd. Uit die evaluatie zijn
verschitlende conclusies getrokken en er bestaan verschillende ideeën over de toekomst
van die samenwerking.
Elke gemeenteraad is zeer betrokken bij het welzijn van de gemeente en in elke raad zijn
sommige raadsleden al jaren actief voor hun gemeente. Voor die raadsleden is het niet
eenvoudig te kiezen voor het opheffen van de gemeente als wordt beseft dat die gemeente
niet langer zelfstandig kan blijven. Die wens kunnen GS niet negeren en die gemeenteraad
kan niet worden voorgehouden dat de samenwerking moet worden voortgezet.
De vijf gemeenten op Voorne-Putten kiezen allen voor samenwerking en niet voor
herindeling. GS accepteren dat unaniem genomen beslurt. In de Krimpenenvaard is echter
sprake van een andere srtuatie. Van de vijf gemeenten kiezen er drie voor een herindeling
waarbij de vijf gemeenten uit de Krimpenerwaard moeten wonden betrokken.
Een voormalig lid van de gemeenteraad van Nederiek vraagt een toelichting op
de uitspraak al zou de gemeenteraad van Nederlek van standpunt zijn
veranderd. Het College kan niet hebben beweerd dat er een besluit over een
fusie met Krimpen aan den IJssel is genomen. Er is slechts onderzocht of een
fusie met Krimpen aan den IJssel mogelijk was. Het College handelt in
opdracht van de gemeenteraad. Een fusie met die gemeente leek mogelijk
totdat de provincie de uitspraak deed dat Krimpen aan den IJssel zelfstandig
kan blijven.
Moet in Schoonhoven een besluit worden genomen over het schoonhouden
van straten in Nederlek? Een fusie van de KS-gemeenten wordt alleen door GS
gewenst.
Reactie gedeputeerde
Er is met het College en niet met de gemeenteraad van Nederiek gesproken. In het
gespreksverslag dat GS hebben gevoerd met het College van B&W van Nederlek blijkt dat
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Nedertek in eerste instantie koos voor een fusie met Krimpen aan den Ussel. Dat verslag is
openbaar en kan worden bestudeerd.
Het College van Krimpen aan den IJssel heeft bevestigd dat onderzoek is verricht naar een
mogelijk fusie met Nederlek. In dal onderzoek is de oriëntatie van de inwoners van
Nedertek bestudeerd en is gebleken dat zij op Rotterdam zijn georiënteerd. Inmiddels heeft
het College van Nederiek dat standpunt veriaten en dat stemt GS tot tevredenheid omdat
die visie niet strookte met de visie van GS op de Krimpenerwaard. In de visie van GS moet
Nederiek zich niet oriënteren op de Rotterdamse regio of op Krimpen aan den IJssel maar
op de andere vier gemeenten in de Krimpenenvaard.
Het standpunt van de gedeputeerde verdient enige nuancering. Het College
van Nederlek heeft dat onderzoek naar een fusie met Krimpen aan den IJssel
laten uitvoeren. De gemeenteraad van Nederlek heeft voortdurend het
standpunt ingenomen dat Nederlek zelfstandig moet blijven. De heer Van Hulst
heeft beweerd dat de gemeente voor een fusie zou zijn en dat schept
verwarring. De gemeenteraad en niet het College neemt besluiten over de
toekomst van de gemeente.
Welke invloed hebben Inwoners op het besluit over deze herindeling? Het idee
bestaat dat het besluit al is genomen en dat deze avond geen effect op het
besluit zal hebben.
Reactie gedeputeerde
GS zijn overtuigd van hun standpunt dat deze fusie noodzakelijk is. Van GS mag worden
verwacht dat als zij een voorstel doen, dat wordl verdedigd. Niet iedereen zal het eens zijn
met dat standpunt; dat wordt gerespecteerd.
Voordat GS tot dat beslurt zijn gekomen zijn 24 gesprekken gevoerd met de Colleges van
B&W van de gemeenten, gemeenteraden, met het bestuur van de Stadsregio, de
Veiligheidsregio's, het Waterschap en het samenwerkingsverband Midden-Holland. Op
vragen aan hen over de toekomst van het gebied en de bestuuriijke inrichting van het
gebied, blijkt dat dit herindelingvoorstel het meeste draagvlak bij die instanties heeft.
Inwoners van het gebied kunnen invloed uitoefenen door voor het herindelingsvoorstel
alternatieven in te dienen of GS te wijzen op aspecten waaraan geen of onvoldoende
aandacht is besteed. Er is slechts één altematief voorgelegd; Nederiek moet zelfstandig
blijven. Er is daarbij niet uitgewerkt hoe de vier gefuseerde gemeenten en Nederiek en
Krimpen aan den IJssel zouden moeten samenwerken en wat dat zou kunnen inhouden.
De heer Hofstra, fractievoorzitter VVD Krimpen aan den IJssel, wijst erop dat
Nederlek en Krimpen aan den IJssel veel zaken gemeenschappelijk hebben
zoals het voorzieningenniveau, de scholen, bedrijvigheid en de oriëntatie op
Rotterdam. De fractie van de VVD in Krimpen aan den IJssel wenst dat met de
gemeente Nederiek verder uit te bouwen.
Nederlek is een vitale gemeente die zijn zaken, ook financieel, op orde heeft.
Waarom zou de gemeente die goed functioneert geen toekomst hebben naast
de vier gefuseerde gemeenten?
Er zijn drie gemeenten die een herindeling voorstaan. Die kunnen fuseren en
Nederlek en Bergambacht kunnen zelfstandig blijven.
Reactie gedeputeerde
Welk voorstel doet Nederlek om zaken die in de Krimpenerwaard aan de orde zijn zoals de
infrastructuur, het Veenweidepact en de wateropgaven, te regelen als Nederiek zelfstandig
zou blijven? Moet er na de herindeting een nieuwe vorm van samenwerking komen; dat is
inefficiënt. De gemeente Nederiek geeft aan dat zij niet volledig zelfstandig kan blijven
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omdat zij zal moeten samenwerken met de gefuseerde gemeente en van het
samenwericingsverband Midden-Holland deel uitmaakt.
Drie gemeente waarmee Nederiek denkt te kunnen samenwerken kiezen voor een andere
optie en daaraan gaat Nederiek voorbij. Nederiek kan die optie blijven volhouden maar
daarvoor bestaat geen unanimitert en dat is het probleem in de Krimpenenvaard.
De heer Moeriand, fractievoorzitter van het CDA in Krimpen aan den IJssel,
acht samenwerking met Nederlek maar ook een fusie met die gemeente goed
mogelijk.
Reactie gedeputeerde
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft een ander besluit genomen dan
de fractie van het CDA voorstaat.
Moet de gemeenteraad van Nederlek zich nog uitspreken over hei voorstel van
GS? Wat zullen de gevolgen voor het voorstel zijn als de gemeenieraad zich
zal uitspreken voor het behoud van zelfstandigheid?
Reactie gedeputeerde
De gemeenteraad zal ztch uitspreken over het voorstel van GS. De gedeputeerde
venvacht, afgaande op de poster bij de ingang, dat alle fracties voor het behoud van
zelfstandigheid van de gemeente Nederlek zullen zijn.
De andere gemeenteraden van Krimpen aan den IJssel, Bergambacht, Vlist, Ouderkerk en
Schoonhoven zullen zich ook uitspreken over het voorstel van GS. Er zullen geen eensluidende standpunten worden ingenomen. GS zullen de standpunten inventariseren en
vervolgens daaruit een conclusie trekken. Daarbij wordt beoordeeld wat het draagvlak voor
het voorstel is. welke mogelijkheden er zijn en wat de altematieven zijn. Als de raad van
Nederlek kiest voor zelfstandigheid en de andere gemeenten in grote meerderheid kiezen
voor de K5-gemeente, kiezen GS voor de fusie van de K5-gemeenten.
De wet Arhi, Wet Algemene Regels Herindeling (Arhi) die door het pariement is vastgesteld, geeft de provincie de positie om besluiten te nemen als gemeenten geen
eenduidig standpunt innemen. De provincie neemt een dergelijke positie niet in als
betrokken gemeenten een eenduidig standpunt innemen.
Als er een provinciale herindeling moet komen, zal het Rijk op dezelfde manier
keuzes maken.
Zullen minister en Tweede en Eerste Kamer er rekening mee houden dat
inwoners in het westen van de Krimpenerwaard op Rotterdam en de overige
inwoners op Gouda zijn georiënteerd? Inwoners uit het westelijke deel zullen
naar ziekenhuizen in de Rotterdamse regio gaan; niet naar Gouda.
Reactie gedeputeerde
Zoals in het rapport van GS kan worden gelezen is ook gesproken over de oriëntatie op
Rotterdam en een fusie waarbij ook Krimpen aan den IJssel is betrokken. Een fusie van
Nederlek en Krimpen aan den IJssel is niet aan de orde omdat belde gemeenteraden
kiezen voor het behoud van hun zelfstandigheid.
Welk ziekenhuis door bewoners zal worden bezocht, staat los van deze gemeentelijke
herindeling.
Als Krimpen aan den IJssel en Nederlek fuseren, zal die nieuwe gemeente
deel gaan uitmaken van de Stadsregio Rotterdam. Er is een enquête
gehouden maar de bevolking had over de gevolgen beter moeten worden
geïnformeerd en moeten zijn voorgehouden wat de nadelen van de
verschillende mogelijkheden zijn. De enquête is te vroeg gehouden. Inwoners
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van het westelijke deel van de Krimpenerwaard zijn op sociaal gebied op
Rotterdam georiënteerd. Nederlek wordt door het samenwerkingsverband
Midden-Holland niet goed behandeld.
Reactie gedeputeerde
Het bestaan van Nederiek kan niet door het samenwerkingsverband Midden-Holland
worden ontkend. De gemeenteraad van Nederiek moet inzien dat de gemeenteraad van
Krimpen aan den IJssel niet kiest vooreen fusie met Nederiek.
Als GS beslissen over de bestuurlijke toekomst van Nederlek en Krimpen aan
den IJssel en die twee gemeenten niet zelfstandig kunnen blijven, kunnen GS
besluiten dat Nederlek fuseert met Krimpen aan den IJssel.
Reactie gedeputeerde
GS nemen geen finaal beslurt, dat doet het pariement. De besluitvormingsprocedure die
wordt gevolgd als gemeenten zelf geen overeenstemming bereiken en er geen
gemeenschappelijk draagvlak kan worden bereikt, is hiervoor al uiteengezet.
Als Krimpen aan den IJssel wel in de variant van GS was betrokken, zou dan
de Krimpenerwaard gevoegd worden bij de Stadsregio Rotterdam? De
Krimpenerwaard zou dan een weinig belangrijke rol in die Stadsregio kunnen
vervullen. Krimpen aan den IJssel vervult nu die rol. Die gemeente kan uit de
Stadsregio ireden en bij de Krimpenerwaard gaan behoren.
GS beweren dat Krimpen aan den IJssel niet wenst te fuseren. Dat is niet
correct omdat de GS hebben beweerd dat Krimpen aan den IJssel zelfstandig
mag blijven en dan zal die gemeente niet fuseren met Nederlek.
Het raadslid uit Krimpen aan den IJssel wijst erop dat de gemeente in de
Krimpenerwaard en niet in de Rotterdam regio ligt. Dat de gemeente met
Rotterdam samenwerkt, kan hei gevolg zijn van de inbreng van de
burgemeester ofhet niet adequaat reageren van de gemeenteraad.
Reactie gedeputeerde
Er ts overwogen één gemeente in de Krimpenerwaard te vormen. Dan zou drt gebied tot de
Stadsregio gaan behoren omdat een grens van een stadsregio niet dwars door een
gemeente kan lopen. De consequenties van de hele Krimpenerwaard bij de Stadsregio
RoHerdam zijn zodanig omvangrijk dal het samenwerkingsverband Midden-Holland en de
Stadsregio die ontwikkeling niet wensen. Vandaar dat GS niet hebben gekozen voor de KSvariant. Overigens gaat formeel de minister van BZK over de indeling in veiligheidsregio's
en stadsregio's.
De gemeenteraad van Nederlek heeft op 16 december 2008 een standpunt
over de bestuuriijke toekomst van de gemeente ingenomen. De gemeenteraad
heeft zich toen uitgesproken voor het behoud van haar zelfstandigheid en
samenwerking in KS-verband.
Reactie gedeputeerde
Het is juist dat de gemeenteraad dat standpunt in december 2008 heeft ingenomen.
Er zijn in de Krimpenerwaard enkele provinciale wegen en de provincie
verzorgt het onderhoud daarvan. Komen de kosten voor dat onderhoud ten
laste van de nieuwe gemeente? Het Loetbos wordt ook door de provincie
onderhouden. Komen die kosten ook ten laste van de nieuwe gemeente?
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Reactie gedeputeerde
Een gemeentelijke herindeling heeft niet tot gevolg dat provinciale wegen overgaan naar de
gemeente.
Het Loetbos wordt nu door de zes gemeenten en de provincie onderhouden die daarvoor
het Recreatieschap Krimpenenvaard hebben opgericht. Na de herindeling zal de nieuwe
gemeente. Krimpen aan den IJssel en de provincie deel urtmaken van dat Recreatieschap.
Dat zal een efficiëntere werkwijze tot gevolg hebben.
De gemeente Schoonhoven heeft aandacht gevraagd voor de centrumfunctie
die de gemeente heeft. Wat bedoelen GS als ook zij van mening zijn dat die
functie moet worden gestimuleerd?
Reactie gedeputeerde
Schoonhoven is een stad met een centrumfunctie en heeft een eigen karakter dat afwijkt
van de andere gemeenten in de Krimpenerwaard. Schoonhoven heeft ervoor gepleit dat
aandacht wordt besteed aan dat eigen karakter en GS beseffen dat daarmee rekening
moet worden gehouden.
Er wordt al enige tijd gesproken over deze herindeling maar waarom is in die
periode geen enquête onder alle inwoners van het gebied gehouden?
Waarom wordt er geen referendum onder de bevolking van de vijf gemeenten
in de Krimpenerwaard gehouden met de vraag naar de voorkeur voor
herindeling of voorizetting van de huidige samenwerking?
In Nederlek is een enquête uitgezet; dat had een referendum kunnen worden.
Dat had ook In andere gemeenten kunnen gebeuren.
Reactie gedeputeerde
Het is aan de gemeente om le beslissen of een referendum zal worden gehouden of
enquête wordt uitgezet. Als een referendum zou worden gehouden waarin de meerderheid
zich uitspreekt voor zelfstandigheid en vervolgens de vijf gemeenteraden zich uitspreken
voor het behoud van zelfstandigheid, is er sprake van een andere srtuatie dan de huidige
waarin drie gemeenten kiezen voor een fusie van de vijf gemeenten.
Enkele gemeenten hebben een Structuur- en Landschapsvisie ontwikkeld.
Welke visie hebben GS over deze plannen en in het bijzonder op de vitaliteit
van de kernen.
Reactie gedeputeerde
De Structuurvisie is voor een groot deel bekend maar komt niet altijd overeen met het
beleid van de provincie voor het Groene Hart. Aan de provincie is gevraagd waar belangen
voor de nieuwe gemeente liggen en is gevraagd contouren te verieggen, verkeerssituaties
aan te passen en mee te blijven werken aan het Veenweidepact. Gemeenten en provincie
hebben afgesproken op welke terreinen het beleid kan worden verbeterd zodat die visies
ook kunnen worden urtgevoerd. Gemeenten kunnen visies ontwikkelen maar het ontbreekt
hen aan de capaciteit de plannen ten uitvoer te brengen.
De gedeputeerde beweert dat gemeenten niet in staai zijn plannen ten uitvoer
te brengen maar de provincie blijft achterwege bij het realiseren van enkele
rotondes. Waarschijnlijk zal ook in de toekomst niei teveel op de steun van de
provincie kunnen worden gerekend.
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Reactie gedeputeerde
De provincie werict hard aan de verbetering van de N210. Het opknappen van die weg
heeft enige voorbereidingstijd gekost en vergde een grote investering maar wordt op dit
moment uitgevoerd.
Het wordt betreurd dat er slechts hvee Informatieavonden zijn belegd. Als
draagvlak voor deze herindeling moet ontstaan, zouden meer informatieavond
moeten worden georganiseerd. Het zal niet mogelijk zijn in alle kemen zo'n
avond te organiseren maar in meer plaatsen was gewenst. Veel inwoners
worderi nu niet gehoord. Waarom is er geen bijeenkomst in Bergambacht
georganiseerd? Voor oudere inwoners van die gemeenie is hei lastig om naar
Nederlek te komen.
Reactie gedeputeerde
Er wordt een afweging gemaakt hoeveel en waar deze informatieavonden worden
gehouden. Er zijn hwee avonden georganiseerd; in het westen en oosten. Op GoereeOverflakkee waar ook een herindeling aan de orde is, is maar één avond georganiseerd.
Iedereen heeft de kans om zijn zienswijze in te dienen.
Zal als de KS-gemeenten fuseren, het gat tussen bevolking en politiek worden
gedicht? De vrees bestaat dat dat gat eerder groter zal worden.
Reactie gedeputeerde
Een nadeel van deze herindeling is dat omdat er minder wethouders en er minder
gemeenteraadsleden zullen zijn, de afstand tussen de kiezer en gekozene groter wordt. De
kans op een raadslid of wethouder te kennen of op straat te ontmoeten wordt kleiner.
Door de grotere professionalisering zal een ambtenaar of wethouder beter in staat zijn de
vraag van een inwoner te beantwoorden. Of dat zo zal zijn kan verschillend worden
gedacht maar urt onderzoek dat is verricht onder gemeenten die zijn gefuseerd en urt
gesprekken over het huidige functioneren van die gemeenten blijkt dat die gemeenten
beter dan voorheen functioneren. Gemeenten die zijn onderzocht betreft gemeenten
Westland. Lansingeriand en Teylingen. De gemeenten hebben ervaren dat beter de
gemeentelijke organisatie beter functioneerde, beter beleid was te ontwikkelen en "goede
diensten aan bewoners werden aangeboden.
Kan de provincie garanderen dat alle vragen worden beantwoord?
Reactie gedeputeerde
Alle vragen wórden zeker beantwoord. Bij het verslag komt een bijlage met de vragen en
antwoorden, net als op Goeree-Overflakkee is gedaan.
Om welke reden hebben drie van de vier gemeenten een fusie van Vlist,
Bergambacht, Ouderkerk en Schoonhoven afgewezen?
Reactie gedeputeerde
Die variant is afgewezen omdat die gemeenten kiezen voor een herindeling waarbij
de vijf gemeenten zijn betrokken die al samenwerken.

5.

Afronding

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de gespreksleider de aanwezigen voor hun inbreng
en slurt de vergadering.
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Bewonersavond 11 mei 2010 te Nederlek
Vragen en antwoorden

Bijlage bij het verslag

p
Q

Op de bewonersavond van 11 mei jl. te Nederlek zijn ongeveer 50 vragen ingeleverd. Hieronder gaan wij in

^

op de geslelde vragen, Wij doen dat per mbriek zoals die ook in hel Herindelingsontwerp zijn gebruikt.

^^

daarbij hebben we bij de beantwoording verschillende vragen samengevoegd.

.^

Draagvlak
Vraag
Het uitgangspunt is dat een herindelingswens van onderop moet komen? BenW Nederiek hebben in
februari 2010 aan de raad voorgesteld te fuseren met Krimpen aan den IJssel. De raad heeft dal niet
overgenomen. Nederlek wilgeen verandering (meer). Waarom toch dan toch herindeling?
Antwoord
Wij hebben de zes betrokken gemeenten om hun standpunt over de bestuuriijke toekomst van de
Krimpenerwaard gevraagd. Vanwege de verschillende antwoorden van de gemeenten zijn wij een
herindelingsprocedure gestart om een adequate keuze voor het lokaal bestuur in de Krimpenenwaard te
kunnen maken. De.provincie kijkt daarbij naar de belangen, opgaven en toekomst van het gehele gebied en
heeft daarbij - op basis van alle gevoerde gesprekken - gekozen voor een fusie van Bergambachl, Vlist,
Ouderkerk, Schoonhoven en Nederlek.
Vraag
Hoeveel handtekeningen heeft u nodig om Nederiek zelfstandig te laten blijven
Antwoord
De discussie over de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard wordl niet gevoerd op basis van
handtekening, maar op basis van argumenlen. Die argumenlen kunt u middels uw zienswijze aangeven.
Vraag
Wat wordt er met de enquête van Nederiek gedaan ?
Antwoord
De gemeenteraad van Nederiek heeft aangegeven de uitslag daarvan te zien als een "zwaarwegend
advies'.
i

Vraag
Wat vindt de Ondernemingsraad van Nederlek van het zelfstandig voorbestaan van Nederlek?
Antwoord
Dat is ons nog niet bekend.

Bestuurskracht '
Vraag
Als de samenwerking tussen de K-5 gemeente al niel soepel verloopt, hoe kan de raad van de nieuwe
gemeente dan wel goed samenwerken?

Antwoord
De samenwerking loopt niet altijd soepel omdat elke bestuurder gekozen is én verantwoording moei
afleggen in zijn eigen gemeente. De samenwerking gaal juisl over onderwerpen die daarburten liggen en
gezamenlijk moeten worden opgepaki. Hel maken van keuzes in het belang van het gebied, maar in het
nadeel van de eigen gemeente, is dan lastig. Doorde samenwerkende gemeenlen samen te voegen
ontstaat er één gemeentebestuur dal inlegraal verantwoordelijk is voor het gehele gebied. Het maken van
keuzes wordt daarmee minder complex en de besluuriijke drukte neemt a f
Vraag
Er zijn verschillende vragen gesteld over de voordelen van samenvoeging van de K5~gemeenten, waarbij
specifiek aandacht is gevraagd voor de voordelen voor inwoners van Nederlek.
Antwoord
Er wordt in de huidige tijd veel van gemeenlen verwachl. Dat vraagt dat gemeenten hoge kwaliteit aan
beletd en dienstverlening kunnen leveren. Urt het onderzoek dal de Provincie Zuid-Holland heeft laten
uitvoeren naar de effecien van herindeling is gebleken dat de kwalitert van de dienstverlening van
gefuseerde gemeenten toeneemt.
Ook neemt de kwaliteit van bestuurders over het algemeen toe. Met de keuze voor één gemeente(bestuur)
voor de Krimpenenwaard ontstaat er een rechtstreeks gekozen democratisch bestuur dat verantwoordelijk is
voor het gehele gebted. Dat besluur mag beter in staat worden geacht om integrale afwegingen te maken
dat de huidige vijf gemeentebesturen. De huidige KS-gemeenten werken al jaren intensief samen op bijna
alle gemeentelijke beleidsteneinen. Op de website van de KS-samenwerking (http://wwrw.k5-qemeenten.nl/^
vindl u hierover meer informatie. De huidige structuur van ambtelijke en bestuuriijke afstemming en getrapte
besluitvorming is straks niet meer nodig.
Gezien de opgaven en mogelijkheden is de toekomst van Nederlek niet gelegen in de Rotterdamse regio,
maar in de Krimpenenvaard. Om die reden omval het voorstel voor een nieuwe gemeente Krimpenerwaard
ook de huidige gemeente Nederlek, inwoners kunnen in de toekomst op die wijze rechlslreeks invloed
uitoefenen op het bestuur en beleid in de Krimpenerwaard.
Vraag
Hoe is het in de toekomsi met de betrokkenheid van de burgers? Er is een veel grotere afstand tot het
bestuur. Zie bijvoorbeeld de geringe animo om voor Provinciale Staten te stemmen. Invoering van
dorpsraden geeft weer een nieuwe schijnbesluurslaag. Dan liever een echte gemeenteraad.
Antwoord
Elke gemeente heeft altijd een gemeenteraad. Het is aan die gemeenteraad om een beleid te bepalen op
welke wijze de raad de belangen van dorpen en kernen wil behartigen, een keuze voor dorpsraden is
daarbij een manier.
Vraag
Waarom is het nodig om meer ambtelijke specialisten te hebben?
Antwoord
Onze maalschappij wordl steeds complexer en daarmee ook de vraagstukken die op de gemeente
afkomen. Dal vraagt om ambtelijke specialisatie om daarmee adequaat om te kunnen gaan. Een kleine
gemeente is simpelweg vanwege de omvang van het ambtelijk apparaat vaak niet in staal die noodzakelijke
expertise zelf in huis te hebben. Via samenwerking kan dan een deel worden opgelost of via exlerne inhuur.
Met de keuze voor een samenvoeging van de vijf gemeenten onlstaal een ambtelijk apparaal dat beter in
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staat mag worden geacht zelfstandig kennis en kunde te verkrijgen en daarmee minder afhankelijk is van
anderen.
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Duurzaamheid
Vraag
Waarom bepalen enkele gemeenten de gang van zaken en moeten sterke gemeenlen daaraan opgeofferd
worden?
Antwoord
Fusies van gemeenlen vragen veel lijd en energie van bestuurders en betrokkenen. Als gekozen wordt voor
een herindeling, vinden wij het van groot belang dat de oplossing duurzaam is. Daarmee bedoelen we dat
we voor een oplossing kiezen die niet zorgt dat andere omliggende gemeenlen in de problemen komen en
dat de oplossing voor flink wat jaren staat. Daarom kijkl de provincie altijd naar een regionaal consistenl
eindresultaat voor een bepaald gebied, in dit geval de gehele Krimpenenwaard. Logischerwijs zijn er een
gebied verschillen tussen gemeenten, ook al werken die gemeenten intensief samen zoals de KSgemeenten doen.
Vraag
ls bij de gemeente die voor de K5 fusie zijn ook een alternatief gepresenteerd als de beoogde
deelnemende gemeenten in de K5 niet allemaal willen fuseren?
Antwoord
In de fase van het open arhi-overieg hebben wij meerdere malen intensief met alle gemeentebesturen
gesproken. Daarbij zijn ook alternatieven zoals K4-K2 en K4-K1-K1 besproken. Alle gemeentebesturen zijn
naar hun voorkeuren gevraagd. Daarnaast zijn de verschillende alternatieven in het financieel onderzoek
naar herindelingsvarianten (zie onderzoek) doorgerekend. In het Herindelingsontwerp hebben wij - na
weging van verschillende alternatieven op basis van de criteria van BZK voor herindeling - een keuze
gemaakt voor het samenvoegen van Bergambacht. Vlist, Ouderkerk, Schoonhoven en Nederlek.
Interne samenhang van de nieuwe gemeente
Vraag
Zijn er bij andere fusies tevredenheidonderzoeken gedaan bij de burgers? En zoja, kunnen de resultaten
hiervan bekend gemaakt worden.
Antwoord
Bij het onderzoek naar de effecten van fusies in Zuid-Holland is de mening van burgers niet onderzocht.
Vraag
Er is gesteld dat vergroting van de gemeente onherroepelijk leidt tot vermindering democratisch gehalte.
Antwoord
De (beleefde) afstand tussen burger en bestuur zal inderdaad toenemen, maar dat impliceert niet dat hel
democratisch gehalte van de gemeenle vermindert.
Vraag
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Enkele gemeenten hebben een structuurvisie, er liggen dorpsvisies en landschapsvisies. Hoe ziet u die
plannen vanuit hel gebied voor de toekomst in relatie tot behoud van vitale kernen.
In hoeverre is GS op de hoogte van de verschillen tussen de dorpen en de stad Schoonhoven? Wat doet u
hiermee?
Anlwoord
De leefbaarheid van het gebied, de kernen, maar ook de stad, is een belangrijk thema dat aandacht
verdient in het fusie proces. De gemeenten zullen de komende periode gezamenlijk aan de slag moeten om
vooruitlopend op de fusie keuzes te maken om de vilalilert van hel gebied te behouden. De huidige visies
zijn daarbij behulpzaam, daarnaast kan uit ervaringen van andere gemeenten worden geput.
Vraag
Wordt de digitale dienstverlening van bijvoorbeeld burgerzaken veel verbeterd bij een eventuele fuste ?
M.a.w. is het straks mogelijk om via internet of mail bijvoorbeeld een paspoori te verlengen of bewijs van
goed gedrag aan te vragen. Voor de oudere onder ons. wordt het moeilijk. Zou er iets geregeld kunnen
worden b.v. vervoer Worden de reiskosten naar het nieuwe gemeentehuis vergoed?

Antwoord
Steeds meer dienstveriening loopt via internet. Die ontwikkeling zal blijven doorgaan. Tegelijkertijd zien wij
ook een ontwikkeling waarbij burgers thuis geholpen worden zoals nu bijvoorbeeld op verschillende plekken
in het land gebeurt om te zorgen dat (met name) ouderen een geldig idenlitertsbewijs hebben voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer. De nieuwe gemeente zal hiervoor beleid gaan ontwikkelen zodat alle
inwoners een goede dienstverlening krijgen.
Vraag
Is het beperken van de voorzieningen niet In strijd met het rijksbeleid voor bijvoorbeeld bewegen en
onderwijs? Bij verkiezingen in de toekomstige gemeente mogen we zelf leden kiezen. Als inwoner van een
kleine kern trekken wij altijd aan het koriste eind/louw want qua inwoner komen de meeste kandidaten uit
de grotere gemeenten. Is het niet tegenstrijdig dat de betreffende gemeenten vergrijzen en dat de afstand
tot de gemeente voorzieningen toe neemt (terwijl de mobiliteit van ouderen slechter is) ?
Antwoord
Wij zien een ontwikkeling dat het steeds moeilijker wordt om - zeker in landelijk gebied - de voorzieningen
op peil te houden. Dat staat los van het vraagstuk van herindeling. Wel zien wij dat één gemeentebestuur
dal veranlwoordelijk is voor het gehele gebied beter in slaat is zodanige afwegingen te maken dat
voorzieningen elkaar niel gaan beconcurreren, maar dat een goede verdeling van die voorzieningen er voor
zorgt dat het niveau van de voorzieningen als geheel op peil blijft.

Regionale samenhang en evenwicht
Vraag
Heeft G5 nog niet door dat de keuze van Nederiek voor Krimpen a/d IJssel gedomineerd werd door een
collegelid?
Antwoord
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Wij baseren onze keuze zoals wij die in hel Herindelingsontwerp Krimpenenwaard hebben gemaakt op de
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arhi-overieggen die wij gevoerd hebben. Daarin spreken wij met colleges en gemeenteraden, nlet met
'
Individuele bestuurders.
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Vraag
Nederlek wil zelfstandig blijven en samenwerken met de omliggende gemeenten u stelt dat dit niet kan
omdat zij (3 gemeentes) 1 K5 gemeente willen zijn. Dus u stelt dat we als K5 gemeente niet kunnen
samenwerken met bijvoorbeeld Krimpen aan den IJssel. De samenwerking blijft hetzelfde tussen
gemeenten. Hoe groot of klein dan ook, zie ik dit verkeerd?
Antwoord
Elke gemeente in Nederland - hoe groot of klein ook- zal voor bepaalde ondenwerpen moeten
samenwerken met de omliggende gemeenlen. De nteuwe gemeenle Krimpenenwaard zal dus ook op
bepaalde thema's samenwerken met Krimpen aan den IJssel. Wel is het zo dat een grotere gemeente
minder leunl op samenwerking dan de KS-gemeenten nu doen.

Planologische ruimtebehoefte
Vraag
Hoe zit het met de Algerabrug met zo een grote samenvoeging?
Antwoord
Het samenvoegen van de vijf Krimpenerwaard gemeenten staat los van het vraagstuk van de
bereikbaarheid van het gebied.
Vraag
Ik heb ook gelezen dat de provincie stelde dat de waterschappen onder provincie komen. Dan is het water
beheer gelijk opgelost en hoeft dat niet naar de gemeente.
Antwoord
Na 9 juni a.s. zal de nieuwe regering een keuze maken over de inrichting van ons staatsbestel, wal dat voor
gemeenten, provincies en walerschappen zal betekenen is op dit moment nog niet bekend.

Proces
Vraag
Is er nog wel Inspraak? Naar mijn idee staat het al vast voor de provincie! Hebben de inwoners dan geen
inspraak? Het wordt gewoon opgelegd. Als ik u zo hoor praten heb ik de indruk dat alles al is beklonken. U
weet zelfs al een datum te noemen nl. 1 januari 2013. Kan alles al zo snel in kannen en kruiken zijn, ? We
zitten nu medio 2010.
Antwoord
Een ieder heeft de gelegenheid om zijn of haar zienswijze te geven op het Herindelingsadvies. Wij zullen al
die zienswijzen bestuderen op nieuwe feiten en argumenlen. In de herindelingskranten kunt u de planning
van het gehele proces vinden.
Vraag
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Waarom heeü de provincie de uitkomsten van het SGBO rappori niet gevolgd: Samenwerking evalueren in
2012 en dan beslissen over herindeling. Advies: operationele taken gaan goed en bouw strategische taken
uit. De K5 was net gestari met dit advies maar zijn tijd niet.
Antwoord
Door de eigen keuze en uiteenlopende standpunten van de gemeenten over de bestuurlijke loekomsl
hebben wij in sepiember 2009 besloten om de arhi-procedure te starten.
Vraag
Waarom zijn er geen aparie bewonersavonden georganiseerd per gemeente ? Kan ik mijn reiskosten
Schoonhoven-Lekkerkerk vergoed krijgen?
Antwoord
Er is een keuze gemaakt om twee bewonersavonden in het gebied te organiseren. De provincie vergoedt
geen reiskosten voor het bezoek van een van de twee avonden.
Vraag
Kan de gemeente Nederiek nu nog steeds kiezen voor K2?
Antwoord
Nu de provincie de arhi-procedure is gestart, kan geen van de betrokken gemeenten eigenstandig een
besluit tol fusie nemen, dat verbiedt de wel. Wel kan de gemeenteraad van Nederiek in zijn zienswijze
aangeven hoe de raad aankijkt tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten.
Vraag
Wat gebeuri er met de ambtenaren die volgens niat voldoende kennis hebben en worden ven/angen door
specialisten wachtgeld of ww/bijsiand.
Antwoord
ln de wet is geregeld dat bij een fusie alle ambtenaren overgaan naar de nieuwe gemeente.
Vraag
Technocraat: wijsheid top-down versus democraat: wens kiezers down-up. Welke cultuur heeft de provincie
hierbij?
Antwoord
Wij vinden dat gemeenlen in eerste instantie zelf aan zet zijn om een keuze voor de toekomst te maken, zo
hebben Provinciale Staten dat in het beleidskader 'Samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal bestuur in
Zuid-Holiand' bepaald. In hel stappenplan is ook vastgelegd dal als gemeenten er zelf niet uitkomen, de
provincie het initiatief kan overnemen.
Vraag:
Hoe kan een provincie een voorstel doen/besluit nemen, zonder dat zij over de gevolgen besluiten mag
nemen (nieuwe gemeenteraad)?
Antwoord
De provincie kan een besluit tot samenvoeging van gemeenten nemen. Hel blijft echter de bevoegdheid
van een gemeenteraad om zijn eigen begroiing en beleid vast te stellen.
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Vraag
Leren GS van vorige herindelingen, weet u wat er door gedwongen samenvoegen allemaal fout kan gaan?
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Antwoord
In 2008 hebben Gedeputeerde Staten de herindelingen van Zuid-Hollandse gemeenten in de periode
lussen 1991 en 2007 lalen evalueren. Uit deze evalualie kwam naar voren dat een herindeling leidl tot
betere dienstveriening aan de inwoners, professionelere ambtenaren, betere bestuurders, effectiever beleid
en een betere positte van de gemeente ten opzichte van het Rijk en de provincie.
Vraag
Motiveren van mensen. Als de provincie wil dat gemeenschappen in goede sfeer en communicatief met
elkaar omgaan, moet zij beseffen dat de 1000-jarige dorpskernen hien/oor bestaan. D.m.v. samenvoeging
gaat de spiril weg. Fout, men interesseert zich niet meer De boel gaat verloederen daarom: samenwerkinggeen samenvoeging.
Antwoord
Het nieuwe gemeentebestuur staal voor de belangrijke keuze op welke wijze de dorpskernen vitaal blijven
en op welke wijze inwoners bij de gemeente betrokken worden.

Financiën
Vraag
Wat gebeuri er met de overschotten/tekorien van de bestaande gemeenten?
Anlwoord
Met ingang van de datum van herindeling gaan alle rechien en verplichtingen over naar de nieuwe
gemeente.
Vraag
i
Wat is de terugverdienperiode van de initiële investering?
Antwoord
Als gevolg van de herindeling ontstaan voor de nieuwe gemeente zogenoemde frictiekosten. Dit zijn
tijdelijke exlra kosten die zonder de herindeling niet gemaakt zouden zijn. Te denken valt o.a. aan extra
kosten van voorbereiding herindeling, organisatieonderzoek, integratie van beheerplannen. vooriichting,
wachlgelden, boventalligen, functiewaardering, extra opleidingen, verhuizing en tijdelijke voorzieningen
voor huisvesting in ahvachting van definitieve huisvesting.
Om deze frictiekosten te kunnen opvangen komt de nieuwe gemeente in aanmerking voor de zogenoemde
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling. Dit is een uitkering van het Rijk die op basis van de
inwonersgegevens van 2009 en de septembercirculaire 2009 van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Voor de nieuwe KS-gemeenle zou uilkomen op ruim € 16.5 miljoen.
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Vraag
Ik heb in de krant gelezen dat na de herindeling de kosten omhoog zullen gaan. Wie gaat dit betalen ? Ik
hoop niet de inwoners. Wat denkt u van Griekenland? Ik heb graag dal iedereen zijn eigen rekening
betaald.
Antwoord
Na herindeling zal de algemene uilkering van de heringedeelde gemeente stmctureel lager zijn dan de
optelsom van de algemene uitkeringen van de huidige gemeenten. Dat wordt vooral veroorzaakt doordal bij
de herindeling hel vaste bedrag maar éénmaal wordt ontvangen, terwijl nu alle herindelingspartners dit
bedrag nog hebben. Voor alle duidelijkheid: een nieuwe gemeente krijgt een even hoge algemene uitkering
als vergelijkbare gemeenten met dezelfde structuurkenmerken waardoor zij een in principe gelijke
voorzieningencapaciteit heeft.
De vraag rijst dan welke lasten op kortere of langere lermijn (vanzelf) zullen of (bewust) kunnen dalen om
balen en lasten in evenwicht te houden. Allereerst zal een relatie gelegd kunnen worden tussen de
terreinen waarop zich de daling van de algemene uitkering voordoet. Meest in het oogspringend is de
daling van het vaste bedrag. De hiennee samenhangende laslen nemen als gevolg van de afname van het
aantal gemeenten af. Het belreft hier onder meer lasten als gevolg van besparingen op bestuurskosten
{raad, college, griffie, rekenkamer, gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder
gemaakt zullen worden. Als gevolg van wachigeldverplichtingen kan de besparing mogelijk wat vertraagd
worden gerealiseerd. Via efficiencyvoordelen zal de gemeente de daling van de algemene uitkering kunnen
opvangen.
Naast de financiële uitgangspositie zal hel vooral van de polilieke keuzes en het beletd van de nieuwe
gemeente afhangen of een gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dat een minder
gezonde financiële positie kan worden verbeterd.
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Verslag:
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Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Van deze bijeenkomst wordt een zakelijk verslag gemaakt. Als dat dor de Colleges en GS
is geaccordeerd, is hel een openbaar stuk en wordt het in het herindelingsdossier
opgenomen. De Colleges kunnen het verslag benutten om de raden over drt gesprek te
infomneren.
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Mevrouw Boere deelt mee dat de burgemeester van Oudericerk, de heer De Prieëlle,
verhinderd is drt overleg bij te wonen.

2.

Toelichting door de gedeputeerde over de verdere procedure r o n d de
ingekomen zienswijzen over het herindelingsvoorstel K r i m p e n e r w a a r d

De gedeputeerde deert mee dat uit de onderstaande gemeenten de volgende aantallen
zienswijzen zijn ingediend:
BergambachL
450
Krimpen aan den IJssel: 3
Nederiek:
549
Ouderkerk:
1
Schoonhoven:
1
Vlist:
498
Gouda:
1
Deze zienswijzen zullen in de zomermaanden worden beoordeeld. GS stellen eind
augustus of begin september 2010 een herindelingsadvies op dat aan Provinciale Staten
zal worden aangeboden. In dat advies zal aan de zienswijzen aandacht worden besteed.
De Staten Commissie Bestuur en Middelen heeft op 23 juni 2010 gesproken over de wijze
waarop het herindelingadvies zal worden behandeld. Die commissie zal, wetende dat
bijeenkomsten voor bewoners zijn belegd, op 20 of op 27 oktober 2010 een bijeenkomst
voor raadsleden organiseren. De griffie van de provincie zat met de griffiers van
gemeenteraden contact opnemen over de exacte datum en dan ook uiteenzetten op welke
wijze deze hoorzitting zal worden georganiseerd.
De Commissie Bestuur en Middelen zal volgens de planning op 3 november 2010 het
herindelingsadvies van GS bespreken. Op 10 november 2010 zullen Provinciale Staten dat
advies bespreken. Deze planning is onder voorbehoud van de agenda van Provinciale
Staten opgesteld en was ook in de Huis-aan-Huiskranten vermeld.

3.

Toelichting door Colleges o p de i n h o u d van de (concept)brief en de bijlage

Visie gemeente Schoonhoven
Het College heeft de brief van de vijf gemeenten, waarin de grote zorgen zijn uitgesproken
over de financiele toekomst van de nieuwe gemeente, aan de raad aangeboden. De
gemeenteraad heeft kennis genomen van de inhoud van de brief maar heeft de inhoud van
de brief niet overgenomen. De raad acht dat de verantwoordelijkheid van het College. De
raad wil wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
Drie punten vragen aandacht:
1. Medewerkers van de provincie en medewerkers van de afdelingen Financiën van de
gemeenten verschillen van opvatting over de interpretatie van het BMC-rapport en de
financiële scan van de provincie. Kan een overieg worden georganiseerd om uit te
zoeken en te verklaren waarom deze verschillende visies bestaan? De gemeenteraad
van Schoonhoven hecht belang aan een dergelijke bijeenkomst.
2. Omtrent de vergoeding voor de frictiekosten zouden gemeenten en provincie een
gezamenlijk standpunt naar BZK moeten innemen. Het is gewenst dat de nieuwe
gemeente eerder over de vergoeding voor frictiekosten kan beschikken. Als dat
mogelijk is. is dat vanwege de rentevergoeding financieel voordeliger.
3. De basisbijdrage uit het gemeentefonds zou voor de vijf gemeenten nog een aantal
jaren moeten dooriopen. Dat heeft financiële voordelen voor de nieuwe gemeente en
zal niet ten nadele gaan van de overige Nederiandse gemeenten. Die discussie is ook
met de gemeente Zuidpias gevoerd. Voor de gemeenten in de Krimpenerwaard is het
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van betang dat aspect meer en krachtig te benadrukken. Erkend wordt dat de
provincie niet de kosten voor de bouw van een nieuw stadhuis kan vergoeden; dat is
elders ook niet gebeurd.
Het is in het belang van de nieuwe gemeente in de Krimpenerwaard en de provincie om op
deze punten overeenstemming te bereiken. Het betreft hier stevige gesprek sonde nwe rpen
of voorwaarden; er wordt vanurt Schoonhoven niet gesproken over breekpunten. De
nieuwe gemeente heeft echter recht op een goede financiele startpositie: daar moet alle
aandacht en gezamenlijke inspanning naar uitgaan.
Er zou ook over projecten moeten worden gesproken. Een voorstel daaromtrent heeft de
provincie gedaan en de gemeenten wericen aan een overzicht van uit te voeren projecten.
De gedeputeerde deell de opvatting dat over de verschillen lussen het BMC-rapport en de
financiële scan moet worden gesproken, mogelijk kan dat leiden tot een gezamenlijk
standpunt naar de staatssecretaris of minister. De provincie kan geen bijdrage ter
aanvulling van de uitkering uit hel gemeentefonds uitkeren.
In het gesprek met de gemeenteraad van Vlist is gesproken over de projecten en daarop
hebben GS in positieve zin gereageerd.
Visie gemeente Bergambacht
De gemeenteraad van Bergambacht heeft unaniem een zienswijze ingediend. Over de brief
mbt de financiële zorg aan GS bestaat tussen de K5-Colleges overeenstemming. De
gemeenteraad van Bergambacht heeft, in tegenstelling tot de raad van Schoonhoven, de
inhoud van deze brief unaniem onderschreven en maakt onderdeel urt van de ingediende
zienswijze. Over de inhoud van deze zienswijze kan niet worden onderhandeld. De raad
vraagt om de instelling van een werkgroep om in deze fase over al de eerder genoemde
punten urt het BMC-rapport duidelijkheid te verkrijgen. De antwoorden die tot op heden op
de vragen naar aanleiding van het BMC-rapport zijn ontvangen, zijn teleurstellend. De
werkgroep zou moeten bestaan urt financieel deskundigen van de gemeenten, de provincie
en BZK. Als die werkgroep niet wordt gevormd en/of een oplossing voor de geconstateerde
(financiële) problemen uitblijft, zal Bergambacht niet aan een herindeling meewerken. Als
de bevindingen van die werkgroep helder zijn en een concrete oplossing wordt geboden,
kan het standpunt van de raad van Bergambacht worden bijgesteld.
Visie gemeente Ouderkerk
De meerderheid van de gemeenteraad heeft met een herindeling ingestemd. De raad acht
het wel van belang dat er een financieel gezonde gemeente moet ontstaan. De zienswijze
is door alle partijen in de raad onderschreven. De fractie van de SGP heeft ingestemd met
de vorming van de werkgroep die de financiële problematiek moet onderzoeken. Er mag in
de onderhandelingen over de fusie geen sprake zijn van twee verschillende documenten.
De suggeslie van de heer De Cloe over de aanvulling van de basis uitkering uit het
gemeentefonds wordt onderschreven. Er zal een structurele bijdrage moeten worden
verstrekt om de nieuwe gemeente structureel en voor een periode langer dan vier tot zes
jaar, een goede financiële posrtie te geven. In een verslag van een overieg wordt verwezen
naar gemeenten met ongeveer eenzelfde structuur. Kunnen voorbeelden worden gegeven
van gemeenten die na een fusie structureel een goede financiële positie hebben
verkregen? Of de nieuwe gemeente een stnjctureel goede positie zal krijgen, wordt gezien
de karakteristiek van de Krimpenerwaard met het veenweidepact en natuuropgaven.
betwijfeld.
Visie gemeente Nederiek
De gemeenteraad van Nederiek heeft zich ook in deze fase unaniem urtgesproken voor het
behoud van zelfstandigheid. De gemeente is voldoende bestuurskrachtig, is georiënteerd
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op het westen en niet op het oosten. Deze argumenten zijn opgenomen in de zienswijze
van de raad. Gezien de onzekerheid omtrent de uitkomst van dit proces, zal het College
min of meer als toehoorder aanwezig zijn bij al deze "voorsorteergesprekken" om het
proces te kunnen volgen In het geval er onverhoopt tot een fusie wordt toesloten waarbij
Nederlek wordt betrokken. Over deze insteek van Nederlek kan geen misverstand bestaan.
Het zou ongewenst zijn als het College en de raad dan alsnog over het proces moeten
worden geïnformeerd. Alleen als het onvermijdelijk is, zal het College zijn inbreng in het
proces hebben.
De gedeputeerde stert de aanwezigheid van het College van Nederiek op prijs. De raad
van Schoonhoven vraagt GS samen met gemeenten het Rijk te benaderen. Is het College
daarbij aanwezig zonder inbreng te hebben of trekt hel College in het belang van de
Krimpenerwaard met de andere gemeenten en provincie op?
De werkgroep kan niet pas na het PS-beslurt, in november 2010. van start gaan omdat
naar mag worden aangenomen, de gesprekken met BZK in een eerder stadium zullen
worden gevoerd.
Mevrouw Van der Kluit acht het ook voor de vier andere gemeenten van belang dat
Nederlek van die werkgroep deet urtmaakt en inbreng zat hebben in de discussie over de
financiële toekomst van een K4- of KS-gemeente.
Visie gemeente Vlist
De meerderheid van de gemeenteraad heeft op dinsdag 29 juni 2010 het eerste deel van
de zienswijze van de gemeente en het tweede deel dat de gemeenten gezamenlijk hebben
opgesteld, onderschreven. Eén fractie heeft niet met de zienswijze kunnen instemmen. Het
College kan zich vinden in de inbreng van Schoonhoven. De verschillen van inzicht moeten
worden geïnventariseerd en worden besproken voordat met het Rijk wordt gesproken. Dan
zullen compromissen moeten worden gesloten. In de discussie met het Rijk zullen de
frictiekosten aan de orde moeten komen. Als het Rijk een vaste module hanteert, moet
worden beoordeeld op welke wijze de gemeenten met die normen kunnen omgaan. Kosten
mogen niet zondermeer op de nieuwe gemeente worden afgewenteld.
De raad van Vlist meent dat het goed is dat deze herindeling er komt. Er moei echter een
nieuwe gemeente ontstaan, die op temiijn financieel en structureel gezond is. Gemeenten
en provincie zouden met het Rijk afspraken moeten maken over de tenmijn waarop dat kan
worden bereikt. In de discussie tussen de gemeenten en de provincie moeten ook de
projecten waarover nu wordt gesproken aan de orde komen. Uit die gesprekken zouden
structurele componenten kunnen voortkomen die ten voordele van de nieuwe gemeente
kunnen komen.
Reactie gedeputeerde
Er is over het gezamenlijk optrekken en de verschillen tussen de urtgangspunten en
rapportage van BMC en de financiële scan al eens met mevrouw Evenhuis gesproken. In
dat gesprek is toegezegd dat de provincie ambtelijke ondersteuning aanbiedt. Het is de vijf
gemeenten niet gelukt om een bijeenkomst te organiseren. Het is nu niet zinvol te bekijken
waarom dat niet is gelukt. Een werkgroep kan worden geformeerd. Wie is namens de
gemeenten bereid de organisatie daarvan op zich te nemen en is bereid de hoofden
Financiën bijeen te roepen om het onderzoek naar de verschillen tussen het BMC-rapport
en de financiële scan uit te zoeken en dichter bij elkaar te brengen? Deze werkgroep zou
op korte termijn bijeen moeten komen. Van de vijf gemeenten wordt verwacht dat zij
gezamenlijk optrekken. Als gezamenlijk BZK moet worden benaderd, dan moeten we er
naar streven dat gemeenten en provincie geen uiteenlopend beeld over de financiële
situatie van de nieuwe gemeente hebben. Vanuit de provincie kan de heer Huisman,
voormalig hoofd van de afdeling Financieel Toezicht thans adviseur van de provincie
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inzake financiële aangelegenheden, die taak op zich nemen. Kan vanurt etke gemeenle
een lid voor die werkgroep worden aangewezen? Nu de vakantieperiode aanbreekt, wordl
hel niet eenvoudig om op korte termijn die werkgroep bijeen te laten komen.
De heer Van Erie vraagt waarom de provincie bij het opstellen van het herindelingsontwerp
het standpunt van BZK heeft overgenomen. Waarom is op dat moment het BMC-rapport ter
zijde gelegd? Het lijkt verstandig om gelijk BZK in het onderzoek van de werkgroep te
betrekken. Kan dat onderzoek zijn afgerond voordat Provinciale Staten zich over het
voorstel buigen? Hel is ongewenst dat het onderzoek dan nog niel is afgerond.
De heer De Cloe acht het van belang dat ook met medewerkers van BZK dal onderzoek
wordt verrichL Zij zouden deel uil moeten maken van de wericgroep. De gemeenten zullen
hun gegevens naar voren brengen en aantonen waar hel probleem ligt. Als urt het
onderzoek van de werkgroep blijkl dal de gemeenlen meer gelijk hebben dan de provincie,
moei dat in het herindelingadvies terug te zien zijn. Als in hel onderzoek van BMC goede
punten zijn opgenomen, zouden met de provincie afspraken kunnen worden gemaakt, over
de wijze waarop die punten kunnen worden gerealiseerd. Mel mevrouw Evenhuis is
spreker van mening dal ook over de door de gemeenlen gewenste projecten moet worden
gesproken. Hel spoedig afkaarten en honoreren van een aantal belangrijke projecten
maakt de stari van de nieuwe gemeente ook gemakkelijker.
De gedeputeerde merkl op dal het ministerie bij het vergelijken van de rapportages van
BMC en de financiële scan die met BZK is opgesteld, op ambtelijk niveau betrokken zal
moeten zijn. In hel herindelingsontwerp is hel BMC-rapport zeker niet terzijde gelegd; er is
op de inhoudelijke punien gereageerd.
De vraag over de frictiekoslen, is een vraag die met BZK worden moet t3esproken. Zij
kunnen aan geven of een oplossing kan worden gevonden in de sfeer van de frictiekosten,
de uitgangspunten met betrekking tot de uilkering urt het gemeentefonds of door de
samengevoegde gemeenlen financieel nog enige tijd als zelfstandige gemeenten te
beschouwen.
Het is onmogelijk dat de provincie een bepaald bedrag aan de nieuwe gemeente ter
beschikking moet slellen.
De heer De Cloe heeft daarvoor begrip. Prcivincie en gemeenlen moeien in een open
overieg over de financiële gegevens overeenstemming bereiken.
Volgens mevrouw Van der Kluit kunnen geen conclusies worden getrokken zolang
onbekend is wat de juisle cijfers zijn. Pas als die conclusies zijn getrokken, kan worden
gesproken over wat er moei gebeuren. Het kan niet in het belang van de provincie zijn dal
een nieuwe, noodlijdende gemeenle ontstaat.
Mevrouw Evenhuis deert die opvatting. Het zou voor zowel GS, PS en de gemeenten
ongewenst zijn dat de nieuwe gemeente gedurende vele jaren niet voor haar inwoners kan
doen, wat moet gebeuren. De werkgroep moet er komen en de uitkomst van hel onderzoek
moei bestuuriijk worden besproken. Over de financiële positie van de nieuwe gemeente
moei duidelijkheid bestaan. Beseft wordt dat de provincie geen extra budget heeft maar de
provincie kan wellicht op een andere wijze ondersleuning bieden. Er dient een goede
planning te worden opgesteld zodat bekend is wanneer de wericgroep zijn resultaten kan
presenteren. Dal is ook voor GS van belang. Vooricomen moet worden dat elke gemeente
afzonderiijk PS zullen benaderen.
In het gesprek met het Rijk moet worden gepleit voor een goede financiële loekomst van
de nieuwe gemeente.
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De heer Van Erk wijsl erop dal de vakantieperiode aanbreekt.
Urt hel verslag van een ambtelijk overleg van de tweede helft van juni 2010 biijkt dal ook
toen is gesproken over:
• het niet vergoeden van de rente;
• het voorschieten van de frictiekosten;
• het gesprek met BZK;
• de reactie van BZK waarin dal ministerie zou hebben beweerd dat die verzoeken
precedentwerking zouden hebben en daarom niet gehonoreerd kunnen worden.
Hel is niet voldoende om in de werkgroep alleen over de financiële gegevens te
discussiëren, er moeten ook concrele oplossingen worden geboden. Er is, mede gezien de
opvatting van de gedeputeerde en ambtelijke reacties op hel BMC-rapport (dat afdoende
inhoudelijk is gereageerd op het BMC-rapport in het herindelingsontwerp) geen beweging
in het standpunt van de provincie te bekennen.
De gedeputeerde verwijst naar een uitspraak van de heer De Cloe die stelt dat als BZK
geen financiën beschikbaar slelt, de provincie dat zelfs structureel zou moeten doen. Dat
ligt niet in de mogelijkheden van de provincie.
Op de brief van 26 april 2010 waarin werd verzocht om het aanstellen van een kwartiermaker, is nog niet gereageerd.
De heer Van Erk merict op dat een aanstelling van een kwartiennaker nu niet wordt
gewenst. Nu moei eersl aandacht worden besteed aan de ingediende zienswijzen, inclusief
het financiële verhaal. Dat mag niet even snel in 3 weken moeten gebeuren.
De heer De Cloe deert mee dat de gemeenten in hun eerdere reactie hebben gesteld dal zij
hel niet verstandig achten op dal moment een kwartiermaker in te stellen. De gemeenlen
zouden na 1 juli 2010 een reacfie kunnen geven. Als de provincie in de fase van de
herindeling een kwartiermaker betaalt, ts daartegen geen bezwaar. Mevrouw Evenhuis zou
dat met GS opnemen en dat is gebeurd. Bij hel verschil tussen de financiële gegevens van
de provincie en van de vijf gemeenlen, zijn kanttekeningen te plaatsen. Daarover moei mel
de financieel deskundigen van de gemeenten en de provincie op korte termijn worden
gesproken. De gemeenle Schoonhoven heeft een kandidaat voor die werkgroep.
Mevrouw Boere wijsl erop dat de gemeente één medewerker tert die goed op de hoogte is'
van begrotingszaken. Deze gaat met vakantie waardoor er een tijdsprobleem onlstaal. Een
praklische oplossing moet voor hel overbruggen van deze periode worden gevonden.
Het mag niet gebeuren dat een overieg wordt gehouden omdal dat past in de arhiprocedure. Dat idee is ontslaan na het lezen van het ambtelijke verslag. Er moet nu één
uitkomst over de financiën worden vastgesteld. Als het tekort op de begrofing in 2013
€ 7 miljoen zal zijn, wordl de nieuwe gemeente een artikel 12-gemeente en ligl er ook voor
de provincie een taak. Er is geen posifief overschol le verwachten.
De gedepuieerde merict op dal ook urt de financiële scan geen positief overschol blijkl. Hij
geeft aan dal de gemeenten benadmkken dat gezamenlijk moet worden gezochl naar een
oplossing, maar het lijkt alsof enkele gemeenten een terugtrekkende beweging maken als
actie moet worden ondernomen. Een termijn van drie weken is door hem niet genoemd.
Mevrouw Boere erkent dal geen lermijn van drie weken is genoemd. De vakantieperiode
vormt een probleem.
De heer Van Erk benadnjkt dal zoals mevrouw Evenhuis heeft opgemerkt, er moet zijn
gerapporteerd over de renle, de frictiekosten en de uitkering uil het gemeentefonds voordat
Provinciale Slaten het herindelingsontwerp behandelen. Ook over de huisvestings- en
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salariskosten kan nog worden gesproken maar als BZK niet bereid is mee le werken aan
een oplossing, ontslaan In sepiember 2010 problemen met hel draagvlak voor de
herindeling. Dal moei voor GS duidelijk zijn.
Zijn er contacten met BZK gelegd? Als dal zo is, wordt dat dan in de planning opgenomen?
Een antwoord op die vragen is niet gegeven.
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De gedeputeerde merkt op dat het onjuist is te veronderstellen dal BZK niet bereid zou zijn
mee le wericen. De heer Huisman zal de werkgroepbijeenkomsten organiseren en alle
gemeenten t)ij de wericzaamheden van de wericgroep betrekken. Hij zal met het plannen
van een overleg rekening houden, met de vakanfieperiode mits de gemeenten daarbij enige
souplesse vertonen. BZK zal daarbij zijn belrokken omdal het ministerie ook betrokken was
bij het opstellen van de herindelingscan. Hel moei mogelijk zijn voor 10 november 2010 drt
overleg af te ronden en hel overleg met BZK te hebben gehad.
Kunnen de gemeenlen instemmen met een lermijn van twee maanden voor hel onderzoek
dat de wericgroep zal uitvoeren?

io

De heer De Cloe merkt op dat de provincie aan een aantal aspeclen een invulling geeft die
royaler zijn dan in eerste instantie werd verslaan. Provincie en gemeenten moeten emaar
streven binnen twee maanden dat overieg af te ronden. Er moeten geen nieuwe financiële
gegevens worden gepresenteerd; de vooriiggende financiële gegevens moeten worden
verduidelijkL Als die duidelijk zijn, kan worden gesproken over de wijze waarop met die
gegevens wordt omgegaan. Binnen twee maanden, voor de behandeling in november 2010
in Provinciale Slaten, moet daarover duidelijkheid zijn ontstaan. In de discussie in de
gemeenteraad van Schoonhoven werd gewezen op het belang van het halen van het
tijdschema. Dal is ook van belang voor hen die tegen de herindeling zijn.
De heer Van Erk acht dat een redelijke tennijn. In de voorstellen van de wericgroep zal ook
een oplossingsrichting moeten zijn opgenomen. Het zoeken naar de verschillen is minder
interessanl en zal geen lastige opgave zijn. Als over de uitkomst van dat onderzoek
overeenstemming beslaat, zal daarmee iets moeten worden gedaan. De houding en inzet
van betrokkenen is van belang. Alleen het produceren van cijfers is niet voldoende.
Het bereiken van overeenslemming over het gezamenlijke oplreden is ook voor de
provincie van belang.
De gedeputeerde benadrukt dat als gezamenlijk moet worden opgetreden naar BZK, er
overeenslemming moei beslaan over de problemaliek van gemeenten; de omvang van de
frictiekosten, de aanpassing van de bijdrage urt het gemeentefonds of de verienging van de
bijdrage urt dal fonds al zou er sprake zijn van nog zelfslandig funcfionerende gemeenten.
Er kan dan niel worden veriangd dat op dat moment ook de oplossing van de problemen
bekend is. De werkgroep zou spoedig met de wericzaamheden moeien beginnen omdat
anders een probleem kan onislaan.
Het is onmogelijk de problemen te inventariseren en één overheid verantwoordelijk te
stellen voor een oplossing.
Mevrouw Evenhuis veronderstert dat het de bedoeling van drt overieg is om op bestuuriijk
niveau afspraken te maken. Daarna kunnen afspraken worden gemaakt om gezamenlijk
overieg te hebben met BZK.
Mevrouw Boere kan instemmen met de periode van twee maanden. Als een gezamenlijk
visie kan worden bereikl. moeten die genoemde aspecten daarin worden meegenomen. Er
zullen oplossingen voor de problemen moeten komen. Over de wijze waarop kunnen
procesafspraken worden gemaakt. Als de uitkomst negatief voor de gemeenten is, zal
moeten worden besproken welke stappen moeten worden ondernomen. Er is niel beweerd
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dat de provincie structureel extra financieel moei bijdragen. Ook een andere uitkering dan
uit het gemeentefonds zou een oplossing kunnen zijn.
Mevrouw Van der Kluit acht het een goed initiafief. Het wordt gewaardeerd als problemen
open worden geïnventariseerd. Personele problemen zullen worden opgelost. Vanuit
Nederlek zal een financieel deskundige in de werkgroep plaatsnemen.
Mevrouw Blok vraagt op welke wijze de gemaakle afspraken over de vorming van de
werkgroepen in hel kader van de formele arhi-procedure moei worden gezien. De
gemeenieraad venwachl van GS een reaclie op hun zienswijze. Het College zal aan de
gemeenieraad moeten uiteenzetten op welke wijze het proces verder zal veriopen en of er
voldoende duidelijkheid is ontstaan. De gemeenteraad van Bergambacht zal tenminste
over een notitie moeten beschikken om zijn standpunt in heroverweging te kunnen nemen.
Moet de gemeenieraad naar de vergadering van Provinciale Staten komen?
De heer De Cloe meent dat de zienswijzen zijn ingediend om hel standpunt dat GS
vooriopig hebben ingenomen aan le scherpen. Mede op basis van die zienswijzen moeten
GS een definiiief standpunt innemen en dat aan Provinciale Staten voorieggen.
De gedeputeerde deeit mee dat GS in het herindelingsadvies een reacfie op de binnengekomen zienswijzen zullen geven. De zienswijzen zijn geen voorwaarden die een
gemeenieraad kan slellen. Als de werkgroep binnen twee maanden zijn werk heeft verricht,
moet begin september 2010 die gewenste duidelijkheid er zijn.
In deze procedure zijn gemeenteraden niet nogmaals in de gelegenheid een standpunt in
te nemen, daartoe diende de zienswijze. GS bereiden een besluil voor dat Provinciale
Staten zullen nemen, in die besluitvorming zal het resullaal van de verkenning van de
werkgroep worden ingebracht.
De heer Van Erk veronderstelt dat de bevindingen van de werkgroep schriftelijk zullen
worden vastgelegd. Worden die bevindingen door GS in de voorbereiding op het beslurt dal
Provinciale Staten zullen nemen meegenomen? De werkgroep zal niet rapporteren aan
Provinciale Staten.
De gedeputeerde deert mee dal de bevindingen van de werkgroep zullen worden
gerapporteerd aan het college van GS en de colleges van B&W en in een overleg met de
Colleges zullen worden besproken. In dal overieg wordt bepaald wal aan BZK zal worden
voorgelegd.

4.

Tussentijdse informatie/stand van zaken van de inventarisatie van
projecten cs zoals die door de vijf gemeenten in een separaat overieg met
provincie w o r d e n ingebracht, een en ander onder verwijzing naar de brief
van GS van 26 april 2010

De provincie heeft aangeboden mee le denken over projecten om de nieuwe gemeente
Krimpenenvaard een goede start te geven. De gemeenten hebben over die projecten een
verkenning uitgevoerd. De vijf gemeenten zouden een voorslel neerieggen dat past binnen
het beleid van de provincie. Is een dergelijk voorstel gereed?
Medegedeeld wordt dal er een dalum is vaslgelegd waarop mel mevrouw Sikking van de
provincie over de projecten in de Krimpenerwaard zal worden gesproken.
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De gedeputeerde merict op dal tips zijn gegeven om te komen tot een goede projectenlijst.
Het heeft geen zin om grote projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening op de lijst
le plaatsen waarover provincte en gemeenten al hebben gesproken en die in de Provinciale
Structuurvisie aan de orde zijn gekomen waarbij PS niet voor dat project heeft gekozen. Als
dergelijke projecten op de lijst voorkomen, welen gemeenten bij voorbaat wal de reactie
van GS daarop zal zijn.
Op de projectenlijst moeten projeclen voorkomen waarmee de Krimpenerwaard als geheel
en niel de huidige individuele gemeenten baat heeft. De lijst moet door de vijf gemeenlen
zijn opgesteld en door hen zijn onderschreven. Hel zou geen optelsom van wensen vanurt
de huidige gemeenten mogen zijn. In de komende twee maanden zal hierover worden
gesproken. De uitkomst van dat overieg zal ook in een bijeenkomst met alle Colleges
worden besproken.
Mevrouw Evenhuis stelt naar aanleiding van de uitspraak van GS voor een overieg te
organiseren waaraan gemeenten en provincie deelnemen om over de lijsl een discussie
aan te gaan. Dan kunnen de gemeenlen ervan worden overtuigd waarom de provincie een
project niet wenst en wat gemeenlen voorstaan. In dat overieg zat op die wijze
overeenstemming over de projecten kunnen worden bereikt.
Er is afgesproken dat gemeenten zullen inventariseren welke ideeën er bestaan. Dat is
gebeurd en is overieg mel de provincie gewenst om tol overeenstemming te komen.
De gedeputeerde merkt op dat een dergelijk voorstel is gedaan waarop de gemeenlen
hebben beslolen eerst onderiing een gesprek over de projectenlijst aan te gaan.
De heer De Cloe kan daarmee instemmen. Het pakket is samengesteld uit wensen die bij
de gemeenten leven. Op de uileindelijke lijst zullen voor de afzonderiijke gemeenten en
voorde Krimpenerwaard als geheel goede projecten moeten zijn opgenomen.
Mevrouw Evenhuis benadrukt dat het projecten moeten zijn waarvan de noodzaak om deze
uil le voeren moet zijn aangetoond. Zij moeten ten gunste van de nieuwe gemeenle
komen.
Mevrouw Boere merkt op dal er een opdracht ligt voor het formuleren van een sociaaleconomische visie op het gebied van het veenweidepact. Ofschoon er aandacht is besteed
aan de strategische opgaven die in de woon-, structuur- en economische visie zijn
genoemd, is er nog uitgegaan van een zelfstandige gemeenle Ouderkerk. Die werkwijze is
door de gedepuieerde Evertse geaccordeerd. Dal over de grenzen van de gemeente
Oudericerk moei worden gekeken en dal rekening moei worden met afspraken die voor het
hele gebied van kracht zijn, wordl begrepen. Hel veenweidepacl heeft grole gevolgen voor
de gemeenle Ouderkerk. De formulering in de brief over de kwartiermaker is van dien aard
dat teveel rekening met de herindeling is gehouden.

5.

Het maken van werk/vervolgafspraken voorzien van een tijdspad

De gedepuieerde vraagt of
kwartiermaker zullen indienen.

gemeenlen

een

voorstel

omtrent

de

onafhankelijke

De heer De Cloe meent dat hel benoemen van een onafhankelijk kwartiermaker lol
november 2010 kan wachlen.
Mevrouw Evenhuis deelt mee dal die vraag is voorgelegd aan het bestuur van het KS
samenwerkingsverband. Er wordt een reactie voorbereid. De brief zal worden beantwoord.
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De voorzitter stelt vast dat afspraken zijn gemaakt met over;
•
de formering van een werkgroep die de financiële gegevens van hel BMC-rapport en
de herindelingscan zal bestuderen;
•
de formering van een werkgroep die zich zal buigen over de projectenlijst, en
•
met de aanslelling van een kwartiermaker kan worden gewacht tot na november 2010.
De voorzitter van de werkgroep financiën zal de heer Huisman van de provincie zijn.
Beide wericgnsepen zullen begin september 2010 rapporteren.
De bevindingen van beide werkgroepen zulten in een overleg van gedepuieerde en de
Colleges worden besproken.
Dat overieg zal worden gehouden op:
dinsdag 7 september 2010
aanvang 11.30 uur
te Schoonhoven

6.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakL

7.

Sluiting

Niels meer aan de orde zijnde, dankl de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en slurt
de bijeenkomsl.
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1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
In het laatsl gehouden overleg is overeengekomen:
1. Een werkgroep te formeren die zich zal buigen over de verschillen lussen de financiële
scan van de provincie en de in de ztenswijze van de gemeenlen genoemde bedragen.
2. Een projectenlijst op te slellen waarop projecten voorkomen die door de provincie
mogelijk eerder zouden kunnen worden uitgevoerd dan wel waar de provincie een
bijdrage zou kunnen verstrekken, om de nieuwe gemeente daarmee een goede start te
kunnen laten maken.
Van deze bijeenkomst wordt een zakelijk verslag gemaakt Als dal door de Colleges en GS
is geaccordeerd, is het een openbaar stuk en wordt het in het herindelingsdossier
opgenomen. De Colleges kunnen het verslag benutten om de raden over drt gesprek te
informeren.

2 a.

Toelichting door de heer Ph. Huisman bij de Eindrapportage Financiële
Werkgroep Krimpenerwaard

De heer Huisman, voorzitter van de werkgroep financiën, geeft een toelichting op zijn
werkzaamheden en op de aanbevelingen die de werkgroep doel.
Nadat op 5 juli 2010 was besloten een werkgroep in te stellen die onderzoek zou doen naar
de verschillende opvattingen over de financiële situafie van de nieuwe gemeenle, is deze
werkgroep op 15 juli 2010 voor de eerste maal bijeengekomen. Na afloop van de tweede
bijeenkomst heeft de werkgroep zich beraden over haar functioneren en is daarover met de
bestuurders van de gemeenten gesproken. Daarop is besloten dat partijen elkaar niet van
hun gelijk zouden blijven overtuigen als zij van mening verschillen. In dal geval zijn beide
opvattingen in hel rapport opgenomen.
De gemeente Schoonhoven heeft op onderdelen een eigen beeld gepresenteerd waardoor
drie overzichten in het rapport zijn opgenomen; een van de gemeenten, een van
Schoonhoven en een van de provincie.
De volgende aspecten zijn in de wericgroep besproken:
1. Frictiekosten
De werkgroep is van mening dal de vergoeding voldoende zou moeten zijn om de kosien
op te vangen. De gemeenten hebben een bedrag opgenomen voor renteveriies. De
provincie erkent dal renteveriies optreedt; de omvang wordt echter bepaald door de
momenien waarop kosien daadwerkelijk worden gemaakl en worden vergoed.
2. Wachtgelden en ontslagvergoedingen
De gemeenten, provincie en BZK hebben hierover in de werkgroep overeenstemming
bereikt. Deze kosien kunnen uil de fricfiekosten worden vergoed. Die genormeerde
vergoeding is daarvoor loereikend.
3. Vervallen van het vaste bedrag van de Algemene Uitkering
De vertegenwoordigers van provincie en BZK zijn van mening dal de wegvallende kosten
overeenkomen met de wegvallende inkomsten. De gemeenten worden hierop niet te kort
gedaan. De gemeenten belrekken hierbij alleen de kosien van het bestuur. De kosien voor
amblenaren worden door de gemeenten bij de salariskosten geteld. De gemeenten vrezen
een tekort van € 700.000,=.
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Urt informafie die van gemeenten die recent zijn heringedeeld is ontvangen, blijkt dat de
wegvallende kosten voldoende zijn om de verminderde inkomsten te compenseren.
Bij deze kosten moeten de kosten van de gemeentesecretarissen, de griffiers en de
bestuurskosten van de K5 worden betrokken.
4.

Salarissen

Op dil onderwerp is evenmin overeenstemming bereikt. Er zijn twee methodes gehanteerd.
De vertegenwoordigers van de gemeenlen baseren zich op hel BMC-rapport en m e n e n dat
een voldoende geëquipeerde gemeentelijke organisalie meer kosten mel zich meebrengL
Zij hebben in de zienswijze de berekening van de gemeente Zuidpias overgenomen.
Achteraf blijkl dal is uitgegaan van achterhaalde cijfers. Uiteindelijk zijn de loonkosten in
die gemeente gestegen met een percentage van 1.1%.
De vertegenwoordigers van BZK en de provincie menen dat op basis van praktijkgegevens
een bedrag in de financiële scan is opgenomen. Volgens hen is een stijging van 1 , 1 %
daarom reëel. BZK baseert zich op de ABP-loonsom die eveneens een stijging van 1 , 1 %
laal zien. De provincie heeft gemeenten die de laalsle jaren zijn heringedeeld gevraagd
naar hun bevindingen op dit terrein. Daaruit blijkt ook dal de stijging ongeveer 1 % is.

5. Huisvestingskosten
De gemeenlen achten hel van belang om van de verschillende locaties over te gaan naar
één locatie en een nieuw gemeentehuis te bouwen. Van gemeenlen die in de afgelopen
jaren zijn heringedeeld, had één gemeente hel voornemen nieuwbouw te realiseren maar
dat beslurt is teruggedraaid. Een andere gemeente, Lansingeriand, is groeigemeente met
een toename van het aantal taken en heeft mede om die reden tot nieuwbouw besloten.
Als wordt uitgegaan van de inveslering van de gemeenle Lansingeriand, klopt de
berekening die de vijf gemeenten hebben gemaakL
De provincie heeft gemeenten benaderd over hun huisvestingslasten en komt op basis
daarvan lot de conclusie dat als voor nieuwbouw wordl gekozen, dal meer kosien tot
gevolg kan hebben. Als tot nieuwbouw wordt overgegaan maar niet alleen naar het te
investeren bedrag wordt gekeken, kan mogelijk met nieuwbouw een besparing van 5% ten
opzichte van de oude situatie worden gerealiseerd.
De heer Huisman deelt de opvatting van de vertegenwoordigers van de gemeenten als die
stellen dat huisvesfing een probleem is. Bij gemeenten die zijn heringedeeld is sprake van
een kleiner aantat daarbij betrokken gemeenten of van een kleiner aanlal locafies per
gemeente.
De gemeenten stellen dat als het parlement met de herindeling instemt, de fusie ten tijde
van een economische crisis zijn beslag krijgt. Dal is een andere situafie dan een fusie in
een lijd van economische groei.
Aanbevelingen
De werkgroep heeft in zijn rapport twee aanbevelingen geformuleerd:
1. De gemeenten en de provincie zouden gezamenlijk bij BZK moeten pleiten voor een zo
gering mogelijk renteveriies voor de gemeenten.
2. De gemeenlen vrezen een bezuiniging op de uilkering uil het gemeenlefonds. Als de
financiële crisis op een bepaald momenl tot een veriaging van hel gemeenlefonds leidl,
bestaat de mogelijkheid datde tijdelijke herverdelingsmaatstaf zal dalen.
Ter toelichting op de eersle aanbeveling steil de heer Huisman dat BZK heeft benadrukt
dat geen vergoeding kan worden uitgekeerd voordat de herindeling ingaat. Een verzoek tot
voorfinanciering is al eens eenJer voorgelegd. De minisier van BZK heeft dil verzoek
afgewezen, maar we! besloten tot een ophoging van de fricfiekostenvergoeding mel één
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jaar. Builen hel overieg om heeft BZK verklaard dat het uilbetalingritme nadat
herindeling een feit is, zou kunnen worden aangepast.
Ter toelichfing op de tweede aanbeveling stelt spreker dat de werkgroep, inclusief
vertegenwoordiger van BZK, hel mogelijk acht dal een gezamenlijke actie van
gemeenten richting de minister van BZK succes kan hebben om te voorkomen dat
tijdelijke herverdelingsmaatslaf problemen oplevert.

de
de
de
die

De gedeputeerde dankt de heer Huisman voor zijn toelichfing op hel rapport.
De gemeenten hebben verondersteld dat de nieuwe gemeente bij de start zou worden
geconfronleerd mel een groot financieel lekort. Dat standpunt kan worden genuanceerd.
De werkgroep heeft twee aanbevelingen gedaan. Als met BZK het gesprek aangegaan
wordt over de financiële consequenfies van fusie, is het van belang dat er meer kan
worden gezegd dan dat er overeenstemming bestaat op een aantal punten en geen
overeenstemming over andere vraagstukken. Alleen dat zou onvoldoende basis voor een
degelijk gesprek zijn. Gemeenlen en provincie zouden hel mel elkaar eens moeten zijn.

2 b.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van elke gemeente over de
inhoud en de conclusies van de eindrapportage

Visie gemeente Bergambacht
ln het rapport van de werkgroep zijn vanurt de K5 over de huisvesting en salariskosten
meer amblelijke kanttekeningen geplaalsl dan dal thans door de heer Huisman wordl
verwoord. Drt betreft de mening van de provincie, maar amblelijk K5 Is hel daar op
verschillende onderdelen niel mee eens en dat staat ook in het rapport.
Volgens BZK en de provincie is bij de heringedeelde gemeenten er sprake van een stijging
van de salariskosten van ongeveer 1,1%. Van belang is le welen wal de salariskosten voor
de fusie zijn; die zijn in de Krimpenerwaard momenteel zeer laag Lo.v. het landelijk
gemiddelde. In het BMC-rapport is aangegeven dat er in de Krimpenenwaard 6,3
ambtenaren per 1000 inwoners zijn. Voor een gemeente van circa 50.000 inwoners is dat 8
ambtenaren per 1000 inwoners. De nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal dat aantal
ambtenaren nodig kunnen hebben. Als, zo is voorgesteld, uil wordt gegaan van 7,5
amblenaren per 1000 inwoners, zal er sprake zijn van een salarisstijging van € 2.500.000,-.
In Zuidpias is een bezuinigingsronde afgekondigd van € 7 tot 8 miljoen neergelegd.
Daarvan bezuinigt men € 3 miljoen op de ambtelijke organisatie. Dat wil niet zeggen dat de
aannames in de KS fout zijn. De gemeenten wensen een goede ambtelijke organisafie op
le bouwen.
De nieuwe gemeenteraad zal een besluit over de huisvesfing nemen. Nieuwe huisvesfing
is wel noodzakelijk, want werken vanurt 8 locaties is niet te doen.
Er wordt vanwege de herindeling een korttng op het gemeentefonds verwachl en bij
stijgende kosten voor huisvesfing en de amblelijke organisatie, zal het niet eenvoudig zijn €
3 tot 5 miljoen te bezuinigen, omdal er ook nog een paar miljoen tekort in de bestaande
begroting, er vanwege de crisis ook 3 lot 4 miljoen gekort zal worden op het
gemeentefonds en omdat er een projectenlijst ligt met een opgave van € 40. miljoen in het
gebied, waar zeer weinig dekking voor is. Over die bezuinigingen zijn opmerkingen
gemaakt in de zienswijze. Hel rapport van de wericgroep besteedt daaraan siechls enkele
regels. Het College kan nog niet instemmen met de conclusie urt hel rapport. De
aanbeveling om, gezamenlijk een gesprek met BZK aan te gaan, wordt onderschreven.
Met de opmerking over de fricfiekosten kan worden ingestemd maar of dat voldoende is, is
onzeker. Het moet mogelijk zijn om een verhoging van de vergoeding voor de frictiekosten
le vragen, bijvoorbeeld met een ingroeiregeling.
De opmerking dat de daling van het vasle deel van de uitkering wordt gecompenseerd
omdat er minder burgemeesters, secretarissen en griffiers zijn, is niel acceptabel. Het
tekort is aanwezig. De visie van de provincie hierover is niet juisL
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Er wordt gesteld dat de provincie met de gemeenten naar BZK zullen gaan. Wal doet de
provincie nu de vijf gemeenten in een moeilijke positie komen le verkeren? Er is geen
enkele beweging van die zijde merkbaar en dal is wal Bergambacht betreft niel de juisle
houding.

Visie gemeente Ouderkerk

^^

Er bestaat waardering voor het rapport dat in korte lijd is opgesteld. Uil hel rapport blijkt dal
in de loop van het proces begrip is ontstaan over de wederzijdse standpunten.
Hoewel het niet de taak van de werkgroep was, wordt toch een visie op de nieuwe
gemeenle, en het dienstverleningsconcept gemisL Wal voor soort gemeente wordt er
gevormd? Op welke wijze zal de gemeente worden bestuurd? Een anlwoord op die vragen
heeft gevolgen voor de financiën van de nieuwe gemeente.
Er is een opsomming gegeven van de gemeenten die na 2004 zijn heringedeeld. Hoewel
niet helemaal vergelijkbaar, worden de gemeenten Midden Delfland en Kaag en Braassem
daarin gemisL Als een vergelijking mogelijk was met vijf, eventueel ook buiten de provincie
gelegen, gemeenten van ongeveer dezelfde grootte zoals Hof van Twente of Bronckhorst,
zou hel eenvoudig zijn inzicht te krijgen in de kosten die worden gemaakt.
De nieuwe gemeente zal een goede financiële en bestuuriijke slart moeten hebben. Voor
de gemeente Ouderkerk spreekt dat meer aan dan dat bij een andere gemeenle het geval
zal zijn. De nieuwe gemeente zal over een redelijk budget moeten beschikken. Als dat niel
het geval zal zijn, zullen inwoners negatief oordelen over deze samenvoeging. Bestuurders
zullen zich voor de nieuwe gemeente moeten inzetten en de provincie en BZK moeten
middelen inzetten om die start mogelijk te maken.
Er wordl beweerd dal er een efficiencykorting zal plaatsvinden. Die zal moeilijker te
realiseren zijn zonder een gemeentehuis.
De aanbevelingen worden onderschreven. Voor het gesprek met BZK zal de steun van de
provincie nodig zijn.

Visie gemeente Vlist
Het College en de meenderheid van de raad zijn voor deze herindeling. Als de nieuwe
gemeenle zal worden gevormd, moet deze een kwalitalief goede slart maken. De nieuwe
gemeenle zal de laken die haar in de toekomst te wachten slaan, goed moeten kunnen
vervullen. Tegen die achtergrond worden enkele kanttekeningen bij hel rapport geplaatst.
Als de nieuwe gemeente wordt gevormd, moet bekend zijn wat voor soort gemeenle zij zal
zijn, welke taken zij uitvoert en welke door derden zullen worden uitgevoerd. De taken die
zullen worden uitgevoerd, dienen vanuit één locatie te worden uitgevoerd; nieuwe
huisvesfing is onvermijdelijk. Daarin verschillen deze bijna gelijksoortige vijf gemeenten van
andere gefuseerde gemeenten. Die nieuwe huisvesting is ook noodzakelijk om te bereiken
dat de stijging van de loonsom de eerder genoemde ongeveer 1% zal zijn.
GS hebben met gemeenteraden over de herindeling gesproken. In het gesprek met de
raad van Vlisl is toegezegd dal er een projectenlijst zou komen. Aan hel samenstellen van
die lijsl wordt gewerkt. Op basis van dit rapport moet de realisatie van een nieuw
gemeentehuis aan die projectenlijst worden toegevoegd. Daarmee wordl namelijk
aangegeven dat er een kwalitatief goede gemeente wordt nagestreefd. Van GS wordt
hierop een reactie verwacht.
De aanbevelingen met betrekking tot de fricfiekosten en de herverdelingsmaatslaf worden
onderschreven. Een nuancering wordt aangebracht bij de Algemene Uiticering. Verwachl
wordt dat de provincie ondersleuning biedt bij de gesprekken met BZK. Provincie en
gemeenten zullen gezamenlijk het Rijk moeten benaderen.
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Visie gemeente Nedertek
De gemeenteraad is nog steeds unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeenle
Nederiek. Als er een nieuwe gemeenle wordl gevormd, zal deze financieel gezond moeten
zijn. Dat uitgangspunt wordt door Nederiek onderschreven.
De Krimpenenwaard kent acht locaties mel gemeentelijke apparaten. Er zou vanurt die acht
locafies moeten worden gewerict als er geen nieuw gemeentehuis zou komen. Nederiek is
het eens met hen die stellen dal er één gemeentehuis moet komen omdat er anders geen
efficiencykorting mogelijk is.
Met de aanbevelingen kan worden ingestemd. Nederiek zal niet meegaan naar BZK om
iets te bepleiten wat niet gewenst wonjt omdat de gemeente zelfstandig wenst te blijven.
Tegen het gesprek met BZK zal geen bezwaar worden gemaakt. De vier gemeenten wordt
gesteund in hun slreven om de maatstaf, de peildatum en frictiekosten een bijdrage te laten
leveren aan een gezonde gemeente.
Nederiek blijft ernaar slreven de bestuurskracht op peil te houden. De gemeenle telt 14.000
inwoners en groert en dat is voor de raad de reden om zelfstandig le blijven. Het College
zal dat standpunt blijven uitdragen.
Het voorstel de bouw van een nieuw gemeentehuis op de projectenlijst le plaatsen, wordt
onderschreven en zou de hoogsie priorileit moeten hebben. Hel blijkl dal alleen de
gemeente Lansingeriand een besluil tot nieuwbouw heeft genomen omdat daar een vinexlocafie wordt ontwikkeld en de gemeente van 43.000 naar circa 70.000 inwoners zal
groeien. Deze ontwikkelopgave levert opbrengsten op waardoor het in die situafie
eenvoudiger is een nieuw gemeentehuis le realiseren.
Visie gemeente Schoonhoven
Het College en de gemeenteraad zijn voorstander van deze herindeling.
De opdracht aan de werkgroep luidde de berekeningen te beoordelen. Het blijkt evenwel
dat ook andere aspecten zijn beoordeeld en dat levert een betrekkelijk beeld op. Elk
voorbeeld op het gebied van de huisvesfing kan worden weeriegd met andere voorbeelden.
Dal geldt ook voor de salariskosten. In hel BMC-rapport en de slukken wordt verwezen
naar de gemeente Zuidpias. Dat voorbeeld is, doordat andere cijfers beschikbaar kwamen,
niet meer juisl.
In hel rapport wordt gesteld dal er een oplossing moei komen voor de huisvesfing. De
suggeslie van het College van Vlisl nieuwbouw toe le voegen aan de projectenlijst, wordt
onderschreven. Deze lijst bestaat weiiicht ook urt wensen maar voor de nieuwe gemeenle
is, gegeven de specifieke siluatie van de Krimpenerwaard, nieuwe huisvesfing in elk geval
van groot belang.
Met de twee aanbevelingen wordt ingestemd. Deze aanbevelingen moeten worden gelezen
als een opdracht richfing BZK om le komen lot realisering van hel gestelde. Als op
12 november 2010 Provinciale Stalen over het voorstel van GS een beslurt nemen, zou
daarbij een brief moeten zijn gevoegd waarin wordl gesteld dat, los van hel standpunt dat
wordt ingenomen, provincie en gemeenten samen en eensgezind, BZK moeten benaderen.
De fricfiekostensyslemaüek is al eens aangepasl waarbij de 20% uitkering over het vijfde
jaar al naar voren is geschoven. Met polrtieke dnjk zou kunnen worden herhaald zoveel
mogelijk in het eerste jaar uit te keren. Daarvan heeft de nieuwe gemeente voordeel. De
provincie zou moeten toezeggen ook naar BZK te gaan en daar met goede argumenten
een stevig pleidooi te houden. De gemeenteraden hebben hun reactie op het
herindelingsonhwerp inmiddels gegeven. Er zal nog wel een hoorzitting worden
georganiseerd maar de formele reacfietermijn is geslolen. De gemeenteraden resteren nog
gesprekken met Provinciale Staten en de leden van de Tweede Kamer. Die gesprekken
zulten worden gevoerd.
Voor het overige slurt spreker zich aan bij opmericingen die in het belang van de
Krimpenerwaard zijn gemaakL
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Reactie gedeputeerde
De twee aanbevelingen worden gedragen door de werkgroep e n door de Colleges. H e t is
echter geen exercrtie waarvan bij voorbaat kan worden vermoed dat die succes zat
hebben. De suggestie van de heer De Cloe o m deze aanbevelingen te verwerken in het
advies dat aan de minisier van BZK zal worden gericht, is in lijn met de le v o l g e n
werkwijze. Conform de Arhi-regeling brengen Provinciale Stalen e e n advies urt a a n d e
minister van BZK. Daarbij wordt vermeld wanneer de fusie zou moeten ingaan en aandacht
aan relevante aspecten zoals financiën, besteed. Toegezegd wordt aan GS en PS voor te
stellen in dal advies deze aanbevelingen op te nemen.
De fridiekostenregeling en het betaalregiem ervan slemmen zoals is aangetoond bij
andere gemeenlen niel met elkaar overeen. Op basis daarvan kan voor hel voorstet van de
werkgroep worden gepleit.
De peildatum voor de maatstaf frictiekosten vloeil voort urt het Gemeenlefonds. Met de
gemeenten kan, onveriet het standpunt van de gemeenten/gemeenteraden, worden
geprobeerd om voor de nieuwe gemeenle een goede regeting le treffen.
De periode waarin de gemeenteraden hun mening hebben kunnen geven is afgeslolen. Zij
kunnen nog in de hoorzitting hun standpunt kenbaar te maken.
Met de derde aanbeveling die wordt voorgelegd, kan niet worden ingestemd. De provincie
wil én moet dok niet worden betrokken bij de keuze voor nieuwbouw, de locafie en daaraan
meebetalen. De keuze of meerdere locaties worden aangehouden of dat er sprake zal zijn
van één locatie, het dienstverieningsconcept, het ontwerp en de inrichting van het nieuwe
gemeentehuis en de energiebesparingen die daarmee worden gerealiseerd, is een
gemeentelijke en geen provinciale aangelegenheid. De huidige gemeenten die de komsl
van de nieuwe gemeente voorbereiden, zouden daaromtrent gezamenlijk keuzes moeten
maken. Een nieuw gemeentehuis komt volgens spreker dan ook niet op de projectenlijst
De provincie zal evenmin een (structurele) toelage ter aanvulling op het gemeenlefonds
beschikbaar stellen. Een dergelijke toelage zal ten koste gaan van andere inwoners van de
provincie.
De heer Van Erk benadrukt dal de strekking van zijn opmericing de neerwaartse bijstelling
van de Algemene Uitkering betrof Op ambtelijk niveau bestaat daarover een verschil van
mening. De provinciale vertegenwoordigers in de werkgroep zijn van mening dat
compensatie wordt gevonden door kosten die wegvallen. De vertegenwoordigers van de
gemeenten zijn van mening dal dat slechts voor de helft mogelijk is. Dat is een bedrag van
€ 700.000,= per jaar of € 4,2 miljoen over zes jaar. De aanbeveling vraagt die eenmalige
frictiekosten le verhogen met dat bedrag. Dat zou in het gesprek met BZK aan de orde
moeten komen.
Van de provincie wordt veriangd dat de problemen van de Krimpenerwaard worden erkend.
De projectenlijst met een scala van projeclen met een lotaal bedrag van € 40 miljoen, is
ingediend. Er zullen projecten op die lijst voorkomen waarmee de provincie een gebaar
naar de gemeente kan maken. Het zou gewensl zijn om als gezamenlijk naar BZK wordl
gegaan, een gebaar te hebben gemaakl. Als de provincie een nieuw gemeeniehuis niet op
die lijsl wenst te plaatsen, kan BZK erop worden gewezen dal de nieuwe gemeente die
kosten moei maken. Het is een argument om te pleiten voor een verhoging van de
frictiekoslenvergoeding. Spreker verwijst naar blz. 14 van het rapport.
De gedeputeerde benadrukt dat is uilgelegd dat zo'n project niet op die lijst moei
voorkomen. De bedoeling van hel formeren van een werkgroep was overeenstemming te
bereiken overde financiële positie van de nieuwe gemeenle. Nu worden problemen van de
gemeenten voorgelegd.
De gemeenten hebben verwezen naar de gemeenle Zuidpias. Het is gebleken dat cijfers
van die gemeente niet juist waren. De provincie achl een vergelijking met één gemeenle
niel juist. Vandaar dat vergelijkingen met andere gemeenten zijn gemaakL
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De heer De Prieëlle wijst erop dal die vergelijking niel compleel was. Er ontbreken enkele
gemeenten.
De gedeputeerde benadmkt dat vergelijkbare gemeenten zijn benaderd. Het betrof geen
uitputtend onderzoek. Er zijn gemeenten benaderd om hun informalie legenover die van de
gemeente Zuidpias te plaatsen.
De heer Huisman deell mee dal vanwege de vakanfieperiode geen informatie van MiddenDelfland beschikbaar was.
De gemeenten baseren zich in het BMC-rapport op kerngegevens van BZK waarin
gegevens per 1000 inwoners zijn venneld. BZK en de provincie baseren zich op de
jaariijkse monitor waarin de stijging van de salarissen per jaar op basis van de ABPloonsom zijn verwerkt en wat zich bij heringedeelde gemeenten in Zuid-Holland heeft
voorgedaan. Als dan loonsommen van het jaar voor de fusie worden vergeleken met die
van het jaar na de fusie, blijkt dat die stijging niet meer dan 1,1% is geweesL Als wordt
gelet op nieuwe gemeenlen als de K5, dan blijkl in 2008 sprake van een daling van 0 , 1 % .
Op basis van de gegevens van gemeenten die zijn heringedeeld, zal de werkelijkheid dicht
worden benaderd.
Op dit punt is in de werkgroep geen overeenslemming bereikt.
De gedeputeerde merkl op dat als andere urtgangspunten worden gehanteerd, het niel
mogelijk zal zijn overeenstemming le bereiken. Waarom kan niet worden ingestemd met
het hanteren van objectieve gegevens die zijn gebaseerd op heringedeelde gemeenlen?
De heer Van Willigen benadrukt dat deze discussie ook in de werkgroep is gevoerd. Er
worden verschillende uitgangspunten gehanteerd die op zich juist kunnen zijn. Er is geen
sprake van slechts één waarheid. De salarisgegevens van de Zuidpias waren niet onjuist
maar achterhaald; vanwege bezuinigingen is men gaan snijden in het loongebouw. De
werkgroep is gevraagd de juistheid van de cijfers te beoordelen. Op basis van gegevens
zijn nieuwe berekeningen gemaakt om te kunnen beoordelen wat juist of onjuist was. Op
onderdelen heeft de K5 moeten concluderen dal berekeningen niel juist waren. Er kan niet
worden beweerd dal er naar een bepaald bedrag is toegerekend. De onderbouwing van de
gegevens is bestudeerd. Daarbij zijn landelijke gegevens afgezet tegen de gegevens die er
over de gemeenlen in de Krimpenerwaard zijn. Dan blijkl dal als van een gemiddelde
gemeente lussen de 30.000 en 50,000 inwoners, wordl uitgegaan, de salariskosten stijgen.
Er is getracht de argumenten die deze stijging aantonen te onderbouwen.
De gedeputeerde mist een reactie op hetgeen door de heer Huisman is beweerd. De
veronderstelling dal door de herindeling de salariskosten toenemen, is door de werkgroep
beoordeeld. Dan blijkl dat de praktijk anders uitwijst en het stijgingspercentage waarvan in
de herindelingscan is uitgegaan, wordt benaderd.
Ais de gemeenten vragen om met de provincie BZK te benaderen, moei er een
gezamenlijke basis zijn waarover wordl gesproken. Dan zou er geen verschil van mening
mogen beslaan over de wijzer waarop conclusies zijn getrokken en moet er een
gezamenlijke visie zijn op de financiële posifie van de nieuwe gemeente. Dat was de taak
van de werkgroep.
De heer Crouwers benadrukt dat de huisvestingskosten een onderwerp is waarover met
BZK moet worden gesproken. De vijf gemeenten onderschrijven de behoefte om gezien de
ambifies, de gewenste dienstveriening en urt efficiency overwegingen te komen tot één
gemeentehuis. Hel gaal de gemeenten om een goede financiële uitgangssituatie.
De heer De Cloe merkt op dal BZK moet worden voorgehouden dat de gemeenten
bepaalde eisen stellen. Van de provincie of hel Rijk kan inderdaad niet worden venwacht
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dat zij zullen zorgen voor een nieuw gemeeniehuis. Wel zal in het gesprek met BZK
moeten worden aangetoond dat de nieuwe gemeenle deze kostenpost van € 30 lot 40
miljoen heeft omdat de noodzaak om één gemeentehuis te realiseren onbetwist is. Een
nieuw gemeentehuis zou op de projectenlijst kunnen worden geplaatst en de gemeenten
moeien dan beoordelen welke andere projecten eventueel van die lijst kunnen worden
geschrapt. Bij BZK moei ervoor worden geplert de frictiekosten te verhogen. Over de
aannames bij de cijfers over deze nieuwbouw bestaat geen verschil van mening. Ook de
werkgroep blijkt daarover overeenstemming te hebben bereikL De passage die de
gemeente Schoonhoven heeft lalen opnemen, kan in dat verband vervallen.
Mevrouw Evenhuis acht het van minder belang om nu over de exacte hoogte van de
inveslering te discussiëren. Gemeenten zijn het er over eens dat er één gemeentehuis
moet worderi gebouwd. Ook uil de toelichting van de heer Huisman blijkt dat een nieuw
gemeentehuis moei worden gerealiseerd. Er bestaan voorbeelden van gemeenlen die zijn
heringedeeld waar eersl in verschillende locaties werd gewerkl maar beslolen werd te gaan
werken vanuil één locatie om te bereiken wal werd beoogd. De gedeputeerde is van
mening dat de provincie geen bemoeienis zou moeten hebt)en met de gemeenten; in de
Arhi-procedure is dal wel gebeurd. Daartegen bestaat geen bezwaar. Deze procedure zou
op korte termijn lot een goed einde moeten komen. Als er één gemeenle moet komen en er
vanuil één plek wordl gewerkt zou de provincie kunnen meedenken over realisatie van een
nieuw gemeentehuis. Hel realiseren van nieuwbouw zou een nieuwe aanbeveling zijn. Als
dat op de projectenlijst wordt geplaatst, wordt aangeloond dal nieuwbouw voor de nieuwe
gemeente van belang Is om haar goed van start le laten gaan.
De gedeputeerde kan zich vanuit de financiële positie van de vijf gemeenten en vanuit de
aanbevelingen die de werkgroep heeft gedaan, Indenken dal in de discussie de nieuwe
huisvesting wordt betrokken. De huisvesting moei echter niet op de projectenlijst worden
geplaatst omdat dat geen zaak is tussen gemeenlen en provincie. De discussie over de
kosten van nieuwbouw zou kunnen worden ondergebracht in de discussie over de uitkering
urt het gemeenlefonds of de frictiekosten. De aangedragen noodzaak lol nieuwbouw is iels
specifieks voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Hel is onterecht om alle financiële
problemen neer te leggen bij een andere overheid.
De_ heer Van Erk vraagt welk bedrag voor de nieuwbouw in de vergoeding van de
frictiekosten zou moeten worden opgenomen.
De heer Huisman merkt op dat het heiloos is het vaste deel van de Algemene Uitkering dal
wegvart te becijferen omdat alle gemeenten die met een herindeling zijn geconfronleerd
hebben geconstateerd dal kosten wegvallen. Deze vergoeding is twee jaar geleden
aangepast en de gemeenten bepleiten nu een nieuwe verhoging van de termijn. Een
pleidooi voor de bijzondere siluatie rond de huisvesfing in de Krimpenerwaard zal meer
effect hebben dan een beroep doen op het vasle deel van de urtkering.
De gedeputeerde stelt dal de hoogle van die inveslering afhankelijk is van de keuzes die
door de nieuwe gemeente worden gemaakt, ondermeer voor wat betreft het
dienstverleningsconcept.
Mevrouw Van der Klurt vraagt of mel deze drie aanbevelingen BZK zal worden benaderd.
Als dal het geval is, zal aan het seniorenconvent van Nederiek worden gevraagd of de
gemeente daarbij aanwezig kan zijn.
De gedeputeerde zegt toe dat hij in het herindelingadvies aan GS zal voorstellen deze drie
aanbevelingen als onderdeel van het advies op le nemen. Dal advies zal aan Provinciale
Stalen worden voorgelegd. PS nemen vervolgens een beslurt.
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Mevrouw Boere vraagl een toelichting op de uitspraak van de heer Huisman.
De heer Huisman deert mee dat alle heringedeelde gemeenten bevesiigen dat het wegvallen van het vasle deet wordt gecompenseerd door het wegvallen van uitgaven. De
veronderstelling dat de heringedeelde gemeenten daarin te kort wordt gedaan, is niet
eerder ter sprake gekomen.
Als een verzoek wordt gedaan aan de herindelingsmaatstaf een jaar toe te voegen, moet
worden beseft dat de looplijd acht jaar is en daarom zal volgens BZK een dergelijk verzoek
weinig succesvol zijn. Meer kans zal een pleidooi voor het specifieke huisvesfingsprobleem
hebben.
Mevrouw Boere constateert dal de provincie dal standpunt van BZK onderschrijft.
De heer De Cloe wijst erop dat de gedeputeerde een voorslet aan GS zal voorieggen. Een
gesprek met BZK moet eerst worden gevoerd.
De gedeputeerde benadrukt dat het specifieke van de Krimpenerwaard moet worden
benadnjkt Vragen om een wijziging van een algemene regeling Is kansloos.

3.

Stand van zaken van de projecten die door de afeonderiijke gemeenten z i j n
ingediend bij de provincie en toelichting door gedeputeerde over hoe
hiermee om te gaan en een reactie van de gemeente daarop

De gedeputeerde deelt mee dal een groslijst is ontvangen. Op die lijst worden de wensen
van de gemeenlen aangelroffen. Kan worden aangegeven wal van de provincie wordl
verwachl?
Mevrouw Evenhuls vermoedt dal er een misverstand is ontstaan. De gemeenten hebben in
een gesprek met de provincie een toelichting gegeven op projeclen die zijn ingediend.
Nadien is er volgens de gemeenle Vlisl niels meer gebeurd.
De heer Huijsman deelt mee dat een lijst is opgesteld. Collega Gert Logt van de gemeente
Ouderkerk heeft een en ander gecoördineerd. Daarover is met mevrouw Sikking
gesproken. Zij heeft ook elke gemeenle bezocht om de projeclen te bespreken. Zij zou
haar bevindingen terugleggen bij die afdelingen binnen de provincie die bij de projecten zijn
betrokken, Op 4 oktober 2010 zullen gemeenten en ambtenaren van de provincie deze
projecten bekijken en bespreken. Sommige projecten zijn op de lijst geplaatst als
hulpmiddel voor de provincie om bij het Rijk op oplossingen te kunnen aandringen. Het is
ongewenst dat de nieuwe gemeente straks nog zaken en kwesties moet oplossen die in
deze fase door beperkte interventie in samenwerking tussen gemeenten en provincie
kunnen worden opgelost
De gedeputeerde merkt op dat in het herindelingsontwerp positief is gereageerd op de
suggestie van de gemeenle Vlist om le komen tot een gezamenlijke lijsl van provinciale
projecten die versneld zouden kunnen worden uitgevoerd. De gemeenlen zouden met deze
projectenlijst komen. Nu zijn alle projecten die in de Krimpenerwaard aan de orde zouden
kunnen komen geïnventariseerd waardoor op die lijst projecten komen als dorpsvernieuwing en ruimtelijke ordeningsprojeden waarmee de provincie geen bemoeienis
heeft. Veel van deze projeclen voldoen dus niet aan de het aanbod dat GS hebben
gedaan. Voor veel van die gemeentelijke projeden is hel aan de nieuwe gemeente om een
gedragen visie voor de gehele Krimpenenvaard te gaan ontwikkelen.
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Daarnaast moet het niet alleen gaan over pnDjecten die extra geld kosten, GS hebben
immers aangegeven met de gemeenten naar projecten te willen kijken die eerder dan
gepland zouden kunnen worden uilgevoerd. Hel zouden bijvoorbeeld projecten kunnen zijn
die een relatie hebben met het veenweidepact. Over dergelijke projecten kunnen dan
afspraken worden gemaakl. Op 4 oktober 2010 zou kunnen worden besproken welke
projecten aan de gestelde crrteria voldoen. Voorkomen moet worden dat verwachtingen
worden gewekt die niet kunnen worden waargemaakt
Mevrouw Evenhuis deelt mee dat de afspraak van 4 oktober niet in de gemeenle Vlisl
bekend is. Mevrouw Sikking heeft de gemeente Vlisl niet bezocht Er zijn projeclen
geïnventariseerd en die zijn teruggelegd bij de provincie om te beoordelen welke haalbaar
zijn.
De heer Huijsman merkt op dat mevrouw Sikking kennis heeft genomen van atle projecten.
Vanwege zijn vakantie kent hij niet de laatste stand van zaken rondom de invulling van de
afspraak van 4 oktober. In het overzicht zijn ook projeden opgenomen waarvoor
subsidieregelingen voor die investeringen bestaan, ook bij andere overheden. De provincie
zou voor het benutten van die subsidieregelingen een stevige rol kunnen vervullen.
De gedeputeerde benadrukt dal als projecten die niet tot het domein van de provincie
behoren op de lijst voorkomen en worden teruggelegd bij de provincie, de gemeenten
daarop een bestuuriijke reactie zullen ontvangen. De provincie zal nogmaals de crileria
aangeven waaraan projecten moeten voldoen. De gemeenten moeten dan aan de hand
van deze crileria nog een gedegen en krifisch naar de projectenlijst kijken. Als provincie en
gemeenten instemmen over een projectenlijst, zal die worden geformaliseerd als de Eersle
Kamer mel de herindeling heeft ingestemd. De lijsl wordt opgesteld om de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard een goede start te geven.
Mevrouw Evenhuis acht het voorstelbaar dat GS en PS zichl wensen te hebben op de
projeclen,. Dé heer Van Erk geeft aan dat zijn gemeenteraad dat zeker ook wil hebben.
De gedeputeerde acht het gewenst om goede afspraken te maken over datgene wat
mogelijk is. Déze lijst heeft geen relatie met de visie van gemeenten op de herindeling. Dat
de gemeenle daarover geen unaniem standpunt innemen, is bekend. Daardoor heeft de
provincie deze procedure gestart.

4.

Het maken van werk/vervolgafspraken

De gedeputeerde merkt op dat afspraken zijn gemaakt.
De provincie zal criteria bij de projecten helder maken en de gemeenten zullen de
projectenlijst herzien. Daarbij voeren zij overieg met mevrouw Sikking.

Bestuurtijk overieg GS en Colleges van B&W van de Krimpenerwaard d.d. 7 september 2010
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5.

Rondvraag

De heer De Cloe vraagt of Gouda wordt belrokken in een Arhi-procedure.
De gedepuieerde deell mee dal conform de procedure in de Krimpenenvaard in Gouda en
Waddinxveen, maar ook in Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn is aangekondigd
dal GS voornemens zijn op 14 december 2010 het open overieg confonn de arhi-procedure
te starten. Met die aankondiging kunnen gemeenten zich op het open overieg
voorbereiden. De gemeenlen worden per brief geïnformeerd over de beweegredenen van
GS. Hel streven is er op gericht dat die gemeenten per 1 januari 2014 fuseren.
De heer De Prieëlle vraagt of dan de buitengrenzen van de gemeente Krimpenerwaard ter
discussie komen te staan. Dal is ongewenst
De gedepuleende beoogt dat niet De visie van de gemeenten over de grenzen kan aan de
orde komen. Bij Zuidpias, Gouda en Waddinxveen kan dat aan de orde komen. Het ligt niet
voor de hand dal andere gemeentegrenzen ter discussie komen.

6.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankl de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en slurt
de bijeenkomst

Bestuurlijk overleg GS en Colleges van B&W van de Krimpenenvaard d.d. 7 september 2010
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1 Inleiding
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Tijdens het bestuuriijk overieg tussen de provincie en de gemeenten Bergambacht,

o
a

Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist is besloten tot de oprichting vaneen werkgroep

O
1 ^

die de door de gemeenten in hun zienswijze gesignaleerde financiële zorgpunten onderzocht
moet onderzoeken. In deze rapportage gaat de wericgroep nader op deze punten in. Hij heeft
zich in het bijzonder gericht op de door de vijf gemeenlen gezamenlijk geformuleerde
zienswijze over de financiële positie van de nieuw te vormen gemeenle. Deze zienswijze is
gebaseerd op het door BMC in december 2009 uilgebrachte rapport 'Bestuurlijke inrichting
Krimpenenwaard, vergelijking van drie herindelingsvarianten'
De werkgroep hecht eraan te melden dat de bijeenkomsten waarin de ondenwerpen zijn
verkend en elkaars standpunten zijn gedeeld na een wat stroef begin in een prettige sfeer en
constructief zijn verlopen. Daarin is de afspraak gemaakt dat de deelnemers elkaar niet van
hun gelijk behoeven te overtuigen oftewel agree to disagree.
Tot slot wordl opgemerkt dat in deze fase van het proces er eerder sprake is van indicatieve
cijfers dan van cijfers die tol achter de komma exact zijn. Dit heeft te maken met de
beschikbare en te verkrijgen gegevens, de korte doortooptijd en de eigen
verantwoordelijkheid voor de cijfers van betrokkenen. Nu gaat hel om een globale lijn die
gebruikt kan worden in het totale besiuilvormingsproces.
Voor drt onderzoek kunnen verschillende methodieken en analyses worden gehanteerd.
Provincie en gemeenten hebben ieder voor een eigen benadering gekozen. De provincie
heeft haar cijfers met name gebaseerd op eerdere herindelingen in Zuid-Holland en
gemiddelden van gemeenten van dezelfde grootteklasse als de nieuw te vormen gemeenle.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijke database waar BZK over beschikt. De KSgemeenten hebben de cijfers met name gebaseerd op de huidige specifieke situatie binnen
de K5 en'de venwachte toekomstige situatie. Het verschil in benaderingen leidt tot een
bandbreedte in de mogelijke financiële effecien die zich kunnen voordoen.

Beide hebben begrip voor de door de andere partij gehanteerde methodieken en analyses.
De financiële impact van deze benaderingen is mede afhankelijk van In de toekomst te
maken bestuurtijke keuzen.
De werkgroep hoopt dat met deze rapportage een zinvolle bijdrage woröt geleverd aan de
bestuuriijke behandeling van de herindeling van de Krimpenerwaard.
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1.1 Aanleiding
Over het mogelijk samengaan van de gemeenten Bergambacht Krimpen aan den IJssel,
Nederlek. Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist is door de provincie in samenwerking met hel
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel onderzoek
herindelingsvarianten Krimpenerwaard uitgevoerd. Drt onderzoek maakt deel urt van het
Herindelingsontwerp Krimpenerwaard. De conclusie van dit onderzoek is dat ook voor de
variant K5 geen financiële belemmeringen bestaan. Wel geldt er een aantal financiële
aandachtspunten.
De gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Vlist hebben naar aanleiding van de door de
provincie op 15 september 2009 gestarte procedure tol herindeling van het desbetreffende
gebied BMC gevraagd hen te ondersteunen bij het formuleren van een visie op de meeste
wenselijke herindelingsvariant BMC hebben in dit rapport ook een financiële analyse
gegeven van de desbetreffende zes gemeenten. Aan het geschetste meeriarenperspectief is
in hoofdstuk 7 van het herindelingsontwerp Krimpenenwaard aandacht besteed.

Getracht is een genuanceerd beeld te schetsen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke
reactie van de KS-gemeenten. Deze zienswijze beval een bijlage waarin de vijf gemeenten
een toelichting geven op het door BMC gepresenteerde meerjarenperspectief Daarin
worden nogmaals de zorgen geuit omlrent de financiële positie van de nieuw te vormen
gemeente.

Deze zienswijze was aanleiding tot een extra bestuuriijk overleg op 5 juli 2010. In dit overleg
hebben gedeputeerde van Engelshoven-Huls en bestuurders van de Krimpenerwaardgemeenten Bergambacht, Nederlek, Oudericerk, Schoonhoven en Vlist (KS-gemeenten)
afgesproken dat een ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap van de heer Ph. Huisman
wordt ingesteld. Deze werkgroep zal verder bestaan urt financieel deskundigen van de
provincie, de gemeenten en het minislerie van BZK Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor
de namen van de leden van de werkgroep venwijzen wij naar bijlage 1.
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2 Opdracht van de werkgroep
Hieronder treft u de formulering van de opdracht aan dte tijdens het bestuuriijk overieg op 5
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juli 2010 door gedeputeerde van Engelshoven-Huls met de vertegenwoordigers van de vijf
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gemeenten in de Krimpenenwaard is gemaakt.
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Er wordt een werkgroep met financieel deskundigen ingesteld die de berekeningen die de
gemeenten in hun aan GS gezonden brief met bijlagen (zienswijze) hebben aangedragen op
juistheid zal beoordelen. GS en de vijf colleges van B en W gaan ermee akkoord dat de heer
Ph. Huisman, voormalig hoofd van de Afdeling Financieel Toezichl bij de provincie de
Werkgroep zal voorzitten. Naast de voorzitter zal de provincie 2 leden benoemen. De 5
gemeenten zullen elk een lid voor de werkgroep aandragen en de voorzitter zal ervoor
zorgen dat ook BZK in de werkgroep vertegenwoordigd is.

De voorzitter zal met onmiddellijke ingang de werkzaamheden ter hand nemen. GS vragen
de voorzitter van de Werkgroep om tijdig voor 7 september 2010 met een rapportage te
komen en daarin aanbevelingen te doen aan de betrokken partijen. Op 7 september 2010
vindt over die rapportage bestuurlijk overleg plaats tussen GS en de 5 colleges van B en W.

2.1 Ultweridng opdracht
Op 15 juli 2010 heefteen eerste vergadering van de financiële wertcgroep plaatsgevonden.
Deze vergadering had voornamelijk een oriënterend karakter Daarin zijn ondenneer aan de
orde gesteld; de te onderzoeken knelpunten, de vergaderfrequentie, de locafie van de te
houden bijeenkomsten. Tevens is afgesproken dat van elke vergadering een verslag zal
worden gemaakt
De opdracht is als volgt geoperationaliseerd: De verschilpunten lussen de financiële
paragraaf van het herindelingsontwerp, de zienswijze van de gemeenlen alsmede het
financieel onderzoek naar de herindelingsvarianten inventariseren, bespreken en trachten
daarover overeenstemming le bereiken. De werkgroep heeft zich uitslurtend beperkt tot de
punien zoals opgenomen in de zienswijze. Drt betekent dat een specifieke focus is gedaan
op alleen de aangehaalde zorgpunten. Afgesproken is geen andere of nieuwe ondenwerpen
te agenderen. Er heeft geen integrale afweging van plussen en minnen plaatsgevonden van
financiële aspecten bij een herindeling. De herformulering was noodzakelijk om recht te
kunnen doen aan het noodzakelijke uitgangspuni van agree to disagree.
BZK heeft aangegeven alleen als facilitator uit hoofde van medewerking van het
variantenonderzoek aan de werkgroep deel te nemen. BZK is niet urt hoofde van artikel 12
Fvw aanwezig en laat het beoordelen van de financiële vraagstukken behoudens de
algemene uitkering uil hel gemeentefonds en de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling een

verantwoordelijkheid van de provincie en gemeenten. BZK neemt dus geen waardeordeel of
oordeel over de juistheid van gegevens in over de door de provincie en gemeenten
voorgelegde cijfers op de financiëie vraagstukken behoudens de zojuist genoemde. Verder
biedt BZK alleen haar kennis en expertise aan.
De te onderzoeken zorgpunten
ln de zienswijze van de gemeenlen is de volgende becijfering van zoals door de gemeenten
geduide fusiegerelateerde kosten opgenomen.

Salarissen
Loonsom bestuur + griffie
Nieuwe huisvesting
Algemene uitkering (vervallen vaste bedrag)
Voorfinanciering frictiekosten
Wachtgelden, ontslagvergoedingen

(x€ 1.000)
- 2.500
712
- 300
-1.460
- 800
-1.500

Totaal fusie gerelateerde meerkosten

- 5.848

+

= kostenstijging/afname inkomsten
= kostenbesparing

In de financiële werkgroep hebben de deelnemers hun zienswijze over voornoemde
meerkosten nader toegelicht. Voorts is nader onderzoek gedaan en informalie aangeleverd
om de juistheid van de cijfers te kunnen beoordelen. Dit heeft geleid lot de tn hoofdstuk 3
opgenomen meningen en conclusies.
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3 Analyses, conclusies en standpunten
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3.1 Inleiding
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In dit hoofdstuk worden per zorgpunt naast de analyses en condusies van de gemeenlen en
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de provincie, de conclusie en standpunten van BZK weergegeven.
De gemeentelijke vertegenwoordigers In de werkgroep hebben daarnaast behoefte in een
algemene inleiding de financiële zorgen van de nieuwe gemeente nog eens te schetsen.
Hier wordt hiernavolgend invulling aan gegeven.
Gemeenten
Alle vijf gemeenten maken zich ernstig zorgen over de structurele financiële srtuatie van de
nieuwe gemeente als voorgesteld.
Deze worden geurt omdat alie gemeenten een eventuele nieuwe gemeente een goede start
willen geven. Deze goede start kan er alleen maar zijn wanneer de middelen voorhanden
zijn om een kwalitalief goede bestuurskrachtige gemeente te vormen.
Met name het beschikbaar zijn van financiële middelen is hierbij een belangrijke factor.
De gemeenten willen drt nogmaals toelichten. Zij doen drt aan de hand van dezelfde
onderdelen die zij u reeds aangegeven hebben te weten:
- salarissen
- nieuwe huisvesting
- vervallen vasle bedrag Algemene uitkering
- fridiekosten(vergoeding)
- wachtgelden en ontslagvergoedingen
Met de Provincie en BZK bestaat geen verschil van mening over het feit dat deze
onderdelen bij elke herindeling verschuiving van lasten dan wel baten te zien geven.
Alhoewel de bovenstaande onderdelen direct van invloed zijn op de financiële positie van de
heringedeelde gemeente moet niet uit het oog worden verloren dat alle - dus ook de KSgemeenten -worden geconfronteerd met vermoedelijke rijksbezuinigingen als gevolg van de
financiële crisis. In de zienswijzen zijn deze bezuinigingen enkel aangestipt om de context
aan te geven waarbinnen de herindeling piaatsvindl. Drt punl is niet in de cijfermatige
opstelling venwerkt en komt dan ook niet in het saldo tot uiting.

Hiernaast hebben enkele gemeenlen nog tot 2013 de nodige taakstellende ombuigingen te
effectueren. Verder is relevant te vermelden dat de harmonisatie van de beheerplannen
weliswaar geen directe doorwerking naar de nieuwe gemeente hebben, maar wel,
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aftiankelijk van de bestuuriijke keuzen, het risico van een kostenverhoging als gevolg van
deze harmonisatie in zich hebben.
3.2 Salarissen
Provincie
ln hun rapport "Financieel onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard" hebben de
provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) in hoofdstuk 2 'Financiële effecten bij gemeentelijke herindeling' aandacht besteed
aan de loonkostenonhvikkeling. Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijke database
waar BZK over beschikt. De gemiddelde loonsom per formatieplaats van de KS-variant is
vergeleken met het gemiddelde van de vergelijkbare groottegroep van gemeenten en met de
groep met dezelfde sociale slrucluur en cenlrumfunctie. Deze vergelijking resulteert in een te
venwachten stijging van de loonsom van 1,1 % indten de groottegroep (50.000-100.000) als
uitgangspunt wordt gekozen. Als basis zijn de cijfers van het ABP eind 2007 gehanteerd.

Tevens is er voor de werkgroep een extra analyse gemaakt van de cijfers per eind 2008. De
stijging van de loonsom op basis van de groottegroep bedraagt dan 2,6 %. Aangegeven
wordt dat de KS aan de onderkant van de groottegroep valt. Indien een vergelijking wordt
gemaakt met de groep gemeenten met dezelfde sociale structuur en centrumfundie dan is
sprake van een daling van de loonsom als het gemiddelde als venwacht referentiepunt wordt
genomen. Het betreft dan een venwachte daling van respectievelijk 1,1% (2007) en 0,1%
(2008). Voor alle gehanteerde referentiepunten van de salarissen geldt dat de loonsom
beleidsmatige keuze is van onder andere de organisatieopbouw waaronder tevens de mate
van uitbesteding/inhuur alsmede het personeelsbeleid. Voorts speert deelname aan
verbonden partijen (met name gemeenschappelijke regelingen) een rol. Werken met een
loonsomstijging van 1,1% gaat op basis van deze ABP-gegevens cijfers uit van een
voorzichtig scenario (minstvoordelig). Voordeel van het gebruik van de ABP-gegevens is dal
gegevens beschikbaar zijn van alle gemeenten.

Ten behoeve van de Financiële wericgroep Krimpenerwaard heeft de provincie Zuid-Holland
nader onderzoek gedaan naar de loonkostenonhvikkeling van recent heringedeelde
gemeenten in Zuid-Holland. Gelet op de korte termijn waarop gegevens beschikbaar
moesten zijn en vanwege de vakantieperiode is gekozen voor een beperkt onderzoek. De
provincie heeft deze gemeenten verzocht gegevens over de loonsom voor en na de
herindeling aan te leveren. De gemeenten Binnenmaas. Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop,
De Waard, Pijnacker-Nootdorp, Teylingen en Zuidpias hebben gegevens aangeleverd. Het
beeld dat uit deze inventarisatie (zie bijlage 2) naar voren komt is dat de loonsom in deze
gemeenten lichl is gestegen (Binnenmaas, Teylingen en Zuidpias) of is gedaald (Nieuwkoop,
Bodegraven-Reeuwijk. De Waard, Pijnacker-Nootdorp).
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Bij de per 1-1-2010 heringedeelde gemeente Zuidpias leek in eerste inslanlie op basis van
een medio 2009 gemaakte inschatting van de benodigde capaciteit sprake te zijn van een
stijging van de loonsom van € 2,8 miljoen (+32 Fte). Laler in 2009 bleek dal deze inschatting
fors te hoog was. Na correctie resulteert een toename van de loonsom als gevolg van de
herindeling met € 0,2 miljoen, een beeld dat past in dat van de andere onderzochte
herindelingsgemeenten.
Het vorenstaande heeft ook gevolgen voor de berekening van de loonkosten in de
zienswijze van de gemeenlen merkt de provincie op dat deze is gebaseerd op de stijging
van de loonsom van de gemeente Zuidpias. De KS-gemeenten hebben daarbij echter geen
rekening gehouden met de neenvaartse correctie van 22 Fte. Indien de gemeenten daar wel
rekening mee zouden hebben gehouden dan zou dat een beeld van de
loonkostenontwikkeling hebben opgeleverd dat overeenkomt met het beeld in het rapport
"Financieel onderzoek herindelingsvarianten Krimpenenwaard" en met hel beeld dal het
nader onderzoek naar heringedeelde gemeenten heeft opgeleverd.

In het algemeen kan worden gesteld dat ook sprake zal zijn van synergie-effecten.
Conclusie provincie
De provincie kan zich op basis van het vorenstaande niet vinden in de stijging van de
loonsom.ad € 2,5 miljoen (10% stijging) zoals opgenomen in de zienswijze. De provincie is
van mening dat de in het 'Financieel onderzoek herindelingsvarianten Krimpenenvaard'
opgenomen gemiddelde een redelijke verwachting is voor de ontwikkeling van de loonsom
(1.1% stijging) en, gelet op de nadere informatie die van heringedeelde gemeenten is
vericregen, geen bijstelling behoeft.

Gemeenten
Het uitgangspunt van de gemeenten is dat om een voldoende bestuurskrachtige gemeente
te vormen de bestuurlijke en amblelijke organisalie van de gefuseerde gemeenten
voldoende robuust moeten zijn om laken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit
te oefenen, zodat door een goede arbeidsmarictposltie en de juiste mate van specialisatie
gekomeri kan worden tot een goed bestuur en dienstverlening.

In deze fase is de visie op de nieuwe gemeente nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk
welk dienstverleningsconcept in de nieuwe gemeente ingevoerd zal gaan worden. Een
definitieve urtspraak over de kosten van de nieuwe organisalie is dan ook op dit moment niet
te maken. Hierover verschillen de gemeenten met de Provincie niet van mening.
Wel achten zij hel van belang aan te geven dat in het algemeen een grotere gemeente een
grotere ambtelijke organisatie heeft. De gemeenten venwijzen hierbij naar de recente
publiciatie van Maarten A. Allers, directeur COELO en universitair hoofddocent aan de
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Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in ESB 95(4586) d.d. 28 mei 2010. In deze
publicatie wordt onder meer gesteld dat in een grotere gemeente, over het algemeen, het
aanlal personeelsleden per duizend inwoners, gemeten in fulltime-banen (fte) hoger is.
Er moet dus rekening worden gehouden met een nieuwe organisatie die kwantitief groter is.
Dit heeft financiële gevolgen.

De kwaliteit van een organisatie is afhankelijk van meerdere facloren, Eén van deze facloren
is de inschaling van de medewerkers. Dat het loongebouw ten opzichte van de huidige
gemeenten niet wijzigt is niel voor te stellen. Alleen al door de invoering van onvermijdelijke - extra managementiagen zal hel loongebouw uitgerekt worden. Ook dil
wordt in voornoemd rapport opgemerict Dat ook hiermee extra financiële middelen gemoeid
zijn achlen de gemeenten evident

Het Financieel onderzoek herindelingsvarianlen Krimpenerwaard van de provincie ZuidHolland laat op blz. 118 zien dat een gemeente van 50.000-100.000 inwoners gemiddeld 8,6
fte per 1.000 inwoners aan ambtelijke organisatie heeft. Op onze huidige organisafie van ca.
360 fte zou dat een stijging met 113 fte tot 473 betekenen. Een benchmark van de gemeente
Rijssen-Holten uil 2008 (Berenschot 2008) geeft een cijfer van 8,9 fte voor een gemeente
van 50.000-100.000 inwoners. Een gemeente van 30.000-50.000 inw. kent een gemiddeld
aanlal fte van 7,3. Omgerekend naar onze huidige silualie een stijging van 360 naar 401 fte.

Doorrekening van onze huidige formatie op basis van dit laatste cijfer (dus een gemeente
van 30.000-50.000 inwoners.) laat een stijging van de loonsom zien van ca, € 2.3 miljoen.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met een verienging van het loongebouw zoals
hierboven Is vernield en is de huidige verdeling van de fte's over de verschillende niveaus
aangehouden. Dat een verienging van het loongebouw een extra verhogend effect heeft op
de totale loonsom zal door niemand betwist worden. Een zeer beperkte stijging van
€ 200.000 als gevolg van dit effect brengt al een extra loonpost van de in de zienswijze
gepresenteerde € 2.5 miljoen.

Tot slot ontlenen de gemeenten aan het in opdracht van de Provincie Zuid-Holland
uitgevoerde onderzoek "Effecten van gemeentelijke herindelingen" van Berenschot en de
Rijksuniversitert Groningen van juni 2008 (een onderzoek naar twaalf Zuid-Hollandse
herindelingen) hel volgende;
"Naar het oordeel van de respondenten is de professionaliteil van hel ambtelijk apparaat
toegenomen. Bovendien kan meer specialisatie plaatsvinden. Wel wordt erkend dat door
een toename van de ambtelijke organisatie meer coördinatie en afstemming moet
plaatsvinden. Opvallend is ook dat ondanks de toename van de professionaliteit meer
externen worden ingehuurd".
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Conclusie gemeenten
De venwachting dat de salarislasten gaan stijgen bij de vorming van de nieuwe gemeente
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Krimpenenwaard vormt een reëel aandachtspunt. Volgens de gemeenten dient met een
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stijging rekening te worden houden. De hoogte van de stijging (€ 2.500.000) achten de
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gemeenten geen onredelijke inschatting
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De gemeente Schoonhoven erkent dat de aanname een mogelijke uiUcomst is. Aangezien
andere aannamen kunnen leiden tol andere uitkomsten kan Schoonhoven zich niel vinden
in de opname van deze inschatting in de cijfermatige samenvatting.

3.3 Huisvesting
Provincie
De meest optimale situatie na herindeling is het huisvesten van de nieuwe organisatie in één
gebouw. Fundioneren urt diverse verspreid liggende kantooriocaties wordt als onhandig voor de
klanten en de medewerkers beschouwd. De bouw van een nieuw gemeentehuis vergt
daarentegen wel finandële middelen. In de zienswijze wordt voor nieuwbouw uitgegaan van een
investering van 39 miljoen euro. Deze raming blijkt gebaseerd te zijn op het besluit van de
gemeente Lansingeriand (gefuseerd per 1 januari 2007) om tot nieuwbouw over te gaan. Naar
aanleiding van de stelling dat de nieuwe huisvesting tot extra lasten voor de nieuwe gemeente zal
leiden heeft de provincie deze getoetst aan de ervaringen met beb^ekking tot eerdere
samenvoegingen van gemeenten in Zuid-Holland.

Vanaf 2004 heeft een aantal fusies plaatsgevonden. Het gaat onder andere om de gemeenten
Westland, Teylingen, tansingeriand. Binnenmaas, Nieuwkoop en Zuidpias, Vervolgens zijn de
ontwikkelingen om tot fuseren over le gaan bij de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en De Waard
in een ver gevorderd stadium.
Ook hiervoor is gelet op de korte termtjn waarop gegevens beschikbaar moesten zijn en
vanwege de vakantieperiode gekozen voor een beperkt onderzoek. De provincte heeft deze
gemeenten verzocht gegevens aan le leveren over de huisvestingskosten van de oude
gemeenten en van de nieuwe gemeente. Daarnaast is gevraagd of er gemeentehuizen van
de voormalige gemeenten zijn verkocht of verhuurd. Ten slotte is gevraagd hoe de
huisvesting van de nieuwe gemeente is geregeld.

Van deze acht gemeenten heeft uileindelijk alleen Lansingeriand gekozen voor nieuwbouw.
Aangezien in de zienswijze aan deze gemeente wordt gerefereerd gaal de provinde nader in op
de ovenveging van de gemeente om tol nieuwbouw over te gaan. Voor de gekozen oplossingen
voor de huisvesting in de andere gemeenten wordt verwezen naar bijlage 3. De gemeentelijke
diensten van de gemeente Lansingeriand die ontstaan is uil de samenvoeging van de gemeenten
Bergschenhoek, Bleiswijk en Beritel en Rodenrijs zijn gehuisvest in vijf verspreid liggende
kantoorpanden. Op dit moment heeft deze gemeente 45.000 inwoners De verwachting is dat het
aantal zal groeten naar 75.000 in 2015. Het gevolg van deze groei is dat ongeveer 540
medewerkers nodig zijn om de gemeentelijke taken uit le voeren. Binnen de huidige locaties is

onvoldoende ruimte aanwezig om de verwachte personele groei (van 390 naar 540 fte) op te
vangen. De daardoor noodzakelijk geachte nieuwbouw inclusief bestuurscentrum (€ 39 miljoen)
blijkt volgens een extem onderzoeksbureau op de langere termijn uiteindelijk lager uit te vallen
(6%) dan handhaving van de bestaande panden. Voorts wordt opgemerkt dat bij de gunning
bleek dal een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel kon worden gerealiseerd waardoor de
aanvankelijk geraamde inzet van de algemene reserve (€ 15 miljoen) kon worden leruggedraaid.

De provincie merkt op dat gelet op de omvang van de formatie van de KS-gemeente het reëler
voorkomt om van een lager investeringsbedrag en lagere lasten uit te gaan dan in de zienswijze
wordt verondersteld. Het nieuwe gemeentehuis van Lansingeriand heeft namelijk een capaciteit
van 540 werkplekken terwijl voor de KS-gemeente capadteit voor drca 400 werkplekken nodig is.

Uit het onderzoek naar de huisvestingskosten van de hiervoor genoemde gemeenten (zie bijlage
2) blijkt voorts dat deze ten opzichte van voor de fijsie niet of nauwelijks zijn gestegen en bij de
gemeente Binnenmaas en Teylingen zelfs zijn gedaald.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat op grond van het advies Financiële gevolgen gemeentelijke
henndeling van de Raad voor de finandële verhoudingen (Rfv 2003) inzake de werking van de
verdeelmaatstaf herindeling, huisvesting niet zal mogen worden aangemerkt als frictiekosten.
Verondersteld wordt immers dat de beheers- en exploitatielasten van de oude gebouwen
voldoende moeten zijn om een nieuw en effidënt gebouw te kunnen exploiteren.

Conclusie provincie
De situatie is bij elke herindeling anders en er zijn over het algemeen door de nieuwe
gemeente keuzes te maken. De optimale situatie is één centrale huisvesting. De
onderzochte heringedeelde gemeenten hebben hier, met uitzondering van Lansingeriand,
niet voor gekozen. De huisvestingskosten van deze gemeenten zijn ten opzichte van voor de
fusie niet of nauwelijks zijn gestegen en in enkele gevallen gedaald. In de situatie van de K 5 Is
de mogelijkheid om te kiezen voor aan- en of verbouw van een gemeeniehuis in beperkte
mate aanwezig.
Indien voor een nieuw gemeentehuis zou worden gekozen dan dient van een lager
investeringsbedrag te worden uitgegaan dan het bedrag waar in de zienswijze vanuit wordt
gegaan. De bijgeslelde berekening van de gemeenten voor deze optie is dan mogelijk.

Gemeenten
Hetgeen door de gemeenten onder het punt salarissen opgemerkl is over de noodzaak van
een voldoende bestuurskrachtige gemeente herhalen zij btj drt punt
Natuurtijk is het mogelijk om een gemeente te besturen en te leiden vanurt diverse locaties.
Dat drt echter ten koste gaat van de efficiency achten de gemeenlen een vanzelfsprekend
gevolg.
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Niel voor niets heeft de nieuwe organisalie van de Waard (gemeente Graafstroom. Liesveld
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en Nieuw-Lekkeriand) er bij de samenvoeging van de gemeentelijke organisaties voor
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gekozen om, als één van de eerste acties, op één locatie gehuisvest le zijn.
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Dat er dus voor centrale huisvesting gekozen wordl achlen de gemeenlen dus zeker
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aannemelijk. De v r a a g w e l k e kosien hiermee g e m o e i d zijn is moeilijker te beantwoorden.
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O m d a t er in d e K5-situalie sprake is van e e n samenvoeging van vijf - in inwonertal gelijksoortige organisaties (zes inclusief de gemeenschappelijke regeling K5) is geen enkele
g e m e e n t e in staat d e overige organisaties - met bescheiden middelen - te huisvesten op d e
eigen locatie. A a n b o u w en verbouw van é é n gemeentehuis, zoals elders bij herindeling nog
wel eens aan d e orde is, kan in de K5-srtuatie nauwelijks gerealiseerd w o r d e n .
Hier is namelijk g e e n sprake van e e n samenvoeging v a n é é n grole m e t é é n of meer kleinere
g e m e e n t e n . In een dergelijke situatie is deze mogelijkheid gemakkelijker uit te voeren.
Een nieuw gemeentehuis ligt d u s in de lijn der venwachting.

Zoals in de zienswijze al a a n g e g e v e n ontlenen de g e m e e n t e n aan e e n berekening v a n de
g e m e e n t e Lansingeriand d e kosten v a n ca € 4 0 miljoen a a n investering die e e n dergelijk
project met zich meebrengt.
Een digitale rondgang langs e e n aantal g e m e e n t e n , die recent e e n nieuw gemeentehuis
hebben gerealiseerd d a n w e l a a n het realiseren zijn, levert een nadere o n d e r b o u w i n g van
het investeringsbedrag.
D e gemiddelde investeringskosten van d e nieuwe gemeentehuizen in Berkelland, Bevenwijk,
Gouda, Hardenberg, Haren, Heemskerk, Leiderdorp, Lochem e n W e e r t b e d r a g e n ca
€ 665.000 per duizend inwoners. Drt bedrag afzettend op e e n aantal van ca 54.000 inwoners
van d e nieuwe g e m e e n t e (in de) Krimpenerwaard zou drt uitkomen o p bijna € 36 miljoen,

Uitgaande van drt investeringsbedrag bedragen dejaariijkse kapitaallasten € 1.928.000.
De huidige boekwaarde v a n de vijf gemeentehuizen bedraagt € 5.150.000 hetgeen een
jaariijkse kapitaallast (50 jr, 5 % annuïteit) m e t zich meebrengt van € 276.000.
W a n n e e r de huidige gemeentehuizen voor de boekwaarde verkocht kunnen w o r d e n
bedragen de meerkosten d a n ook € 1.652.000. Hierbij is geen rekening g e h o u d e n m e t
overige exploitatiekosten.

Belangrijke factor bij d e tolale investering is d u s d e opbrengst v a n d e vericoop van d e
huidige gemeentehuizen. De gemeenten handhaven hun in d e zienswijze a a n g e g e v e n
standpunt dat verkoop/verhuur v a n de oude panden zeer moeilijk ligt o m d a t in de praktijk
blijkt dat voormalige g e m e e n t e h u i z e n (die vaak o o k n o g e e n m o n u m e n t e n s t a t u s hebben)
slechts tegen zeer veel kosten - hetwelk de opbrengsten d u s in belangrijke mate 'drukken' geschikt kunnen w o r d e n gemaakt voor andere gebruiksdoeleinden. V o o r s h a n d s rekenen d e
g e m e e n t e n zich niet rijk door hier hogere bedragen dan de b o e k w a a r d e n in te b o e k e n .
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Wanneer de opbrengst lager is dan de boekwaarden nemen uiteraard de gemeentelijke
kosten toe.
Voorts is de plaals van bouw bepalend omdal de bouw op gemeentelijke dan wel particuliere
grond de kosten kan beïnvloeden. Ook de mate van representativiteit van het te bouwen
gemeentehuis beïnvloedt het investeringsbedrag.
Tot slot zijn genoemde investeringsbedragen aftiankelijk van het tijdstip waarop gegund
wordt. De bouwmarkt (conjunctuur) kan voor verrassingen in positieve, dan wel negatieve
zin zorgen.

Conclusie gemeenten
De venwachting dat in de nabije toekomst rekening gehouden moet worden met de laslen
van nieuwbouw van centrale huisvesting achten de gemeenlen reëel.
De gemeenten blijven uitgaan van de uitgangspunten zoals aangegeven in de zienswijze.
De cijfers hebben de gemeenten verder verfijnd en leidt tot een bijstelling van het bedrag tot
€ 1.652.000. Belangrijke risicofactor blijft de opbrengst van de te verlaten panden.

De gemeente Schoonhoven erkent dat de aanname een mogelijke uitkomst is. Aangezien
andere aannamen kunnen leiden tot andere uilkomsten kan Schoonhoven zich niet vinden in
de opname van deze inschatting in de cijfermatige samenvatting.
3.4 Algemene Uitkering
Provincie
Voor de nieuwe gemeente is sprake van een daling van de algemene urtkering urt het
gemeentefonds die kan worden verklaard doordat het vaste bedrag straks maar éénmaal
wordt ontvangen, terwijl nu de vijf herindelingspartners drt bedrag nog hebben. Volgens de
beheerders van het gemeentefonds is deze daling gerechtvaardigd omdat de hiermee
corresponderende laslen als gevolg van de afname van het aantal gemeenten blijken weg te
vallen. Het betreft hier onder meer lasten als gevolg van besparingen op bestuurskosten
(raad, college, griffie, rekenkamer, gemeentesecretaris enzovoorts) maar ook voor andere
onderdelen (met name overheadkosten) op de overige clusters. Een nadere analyse van
deze onderdelen heeft wegens tijdgebrek niet plaatsgevonden .
Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de besparing mogelijk wat vertraagd worden
gerealiseerd. De zienswijze van de provincie is op dit uitgangspunt gebaseerd. Voor alle
duidelijkheid; een nieuwe gemeente krijgt een even hoge atgemene uitkering als
vergelijkbare andere gemeenten met dezelfde structuurkenmerken.
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De gemeenten gaan er in hun zienswijze van urt dat de wegvallende vasle bedragen ad
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€ 1.460.000 voor ca. 50% (€ 712.000) worden gecompenseerd door vervallen loonkosten
van bestuur en griffie.
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Conclusie provincie
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ln lijn met de systematiek van het gemeentefonds worden de wegvallende vaste bedragen
gecompenseerd door de daarmee corresponderende wegvallende lasten. Het vervallen van
het vaste bedrag kan daarom niet als last worden beschouwd.

Standpunt BZK
BZK deelt de conclusie van de provincie op het vervallen vaste bedrag van de algemene
uitkering.

Gemeenten
Niet ter discussie staat dat bij een herindeling de algemene uiticering verlaagd wordt. Op
bladzijde 187 van hel financieel onderzoek herindeIJngsvarianten Krimpenenvaard van de
Provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK wordt het bedrag dat de gemeenten
minder zullen ontvangen op basis van de daar gehanteerde uitgangspunten becijferd op
€ 1.460.047. Dit bedrag is overgenomen in de zienswijzen.

In de zienswijze is hel bedrag van de hiertegenover slaande kosten geraamd op € 712.000.
Nadere berekening op basis van de meest recente gegevens (begroting 2011) geeft een
minimale bijstelling van dil bedrag tot een voordeel van € 676.640. Verschil dus: € 35.360.
Het betreft bestuurskosten. Deze kosten worden hieronder gespecificeerd.
Ter toelichting wordt vermeld dat het aantal wethouders in de nieuwe gemeente een wettelijk
minimum van twee en een maximum van zes te zien geeft. In de opstartfase (eerste
raadsperiode) is een aantal van vijf aangehouden. Daarna wordl uitgegaan van een aantal
van vier.
Hel voordeel door vermindering van de ambtelijke kosten van griffier en gemeentesecretaris
is venwerkt in de post salarissen. Het betreft hier immers urtsluitend de ambtelijke formatie.

5 gemeenten
Functie
raadslid
burgemeester
wethouder

Totaal

1 gemeente

verschil

aantal

loonsom

aantal

loonsom

69

€479.473

31

€ 598.537

-€119.064

5

€ 577.402

1

€151.477

€425.925

11

€786.493

4

€416.714

€ 369.779

€1.166.728

€ 676.640

€1.843.368
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Hiernaast geeft het Minislerie van BZK aan dal hel vaste bedrag tn de lijdelijke maatstaf
herindeling na een herleide benadering naast een grootste deel voor bestuurskosten ook
bestaat urt onderdelen op andere clusters.
Er is geen oormerking tussen de bedragen zoals opgenomen als uitgangspunt in het
gemeentefonds en werkelijke lasten van een gemeente. Dat geldt ook voor de frictiekosten.
Gemeenten zijn binnen randvoonwaarden vrij tot besteding. De opbouw van het vaste
bedrag in de lijdelijke maatstaf herindeling geeft wel enige richting. Voor alle vaste bedragen
in het gemeentefonds bestaan uiteraard grondslagen. Deze zijn weer gerelateerd aan de
berekening voor het vaste bedrag in de tijdelijke bijdrage.
Daar bovengenoemde posten niet concreet in te vullen zijn zullen de gemeenten deze post
dan ook in het samenvattend overzichl op pm stellen.
Het is de gemeenten bekend dat de ralio achter de veriaging van de vasle bijdrage van de
algemene uitkering (met name) een veriaging van bestuurskosten is. Deze kosten maken
echter onderdeel urt van de reguliere meeriarenbegroting. In de opstelling die is gemaakl
over het beeld van de meeriarenbegroting van de nieuwe gemeente zijn de bestuurskosten
als voordeel opgenomen. In dat beeld is het wegvallen van de vaste bedragen van de
algemene uitkering eveneens opgenomen. Daarmee vonmen beide componenten een
onderdeel van de uiUcomsten van de meerjarenbegroting. Het nadelig saldo dat ontstaat na
verrekening van deze hwee componenten vormt derhalve een onderdeel van de verwachte
tekorten.

Het financiële beeld is dus gevormd door de voordelen (waaronder het wegvallen van de
bestuurskosten) die zich voordoen op te nemen, maar ook de nadelen (wegvallen algemene
dekkingsmiddelen in de vorm van de vaste bijdrage in de Algemene Uitkering
gemeentefonds). Het wegvallen van de vaste bijdragen vindt ineens plaats, terwijl de nieuwe
gemeente een aanloopperiode nodig heeft om het inkomsten- en uitgavenpatroon op elkaar
af te stemmen.

Conclusie gemeenten
Het "verlies" ineens van de vaste bijdrage als algemeen dekkingsmiddel vormt voor de
nieuwe gemeente een strudureel nadeel dat niet ineens per de herindelingsdatum is op te
vangen en de nieuwe gemeente zelf dient op te lossen.
3.5 Frictiekosten
Provincie
Urt het eerdergenoemde onderzoek van de Raad voor de Financiële Verhoudingen is
gebleken dat de maatstaf herindeling zoals die tot 2009 van toepassing was voldoende is
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om de fricfiekosten op te kunnen vangen. Desalniettemin is de maatstaf herindeling op
advies van de commissie D'Hondt met ingang van 1 januari 2009 verhoogd in die zin dal het
wegvallende vaste bedrag van de bij herindeling betrokken gemeenten achl jaar in plaats
van zeven jaar doorloopt
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ln hun zienswijze slellen de gemeenten dat zij de frictiekosten moeten voorfinancieren
omdat de maatstaf herindeling (fricfiekostenvergoeding) pas na de fusie in vierjaar wordt
uitbetaald.
Volgens de gemeenlen worden zij hierdoor geconfronteerd met een geprognosticeerd
renteveriies van € 1.795.000 (in het eerste jaar € 800.000 in vier jaar aflopend tot € 0).
Conclusie provincie
Op basis van een nog le vervaardigen goede ondertiouwing van deze cijfers (welke
uilgaven. geschatte omvang van die urtgaven en jaar waarin deze uitgaven worden gedaan)
kan de provincie de gemeenten ondersteunen bij een pleidooi vcxir herziening van de
huidige systematiek van het moment van betaalbaarstelling van de frictiekostenvergoeding.
Conclusie BZK
Ten aanzien van de frictiekostenvergoeding is BZK van oordeel dat op basis van eerdere
besluiten op soortgelijke verzoeken er op basis van het huidige beleid geen mogelijkheden zijn tot
voorfinanciering. De gronden voor afwijzing hebben eerder met name gelegen in de
noodzakelijke pariementaire afronding van het betreffende wetsvoorstel tot herindeling.. Ambtelijk
heeft BZK uitgebreid kennis genomen van de standpunten van de gemeenten en is bereid de
mogelijkheden van een eventuele gennge resterende ruimte tot beleidswijziging te verkennen.
Ambtelijk BZK ziet derhalve geen slagingskans bij een verzoek tol voorfinandering op korte
termijn. De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt toereikend geacht.
Standpunt BZK
BZK neemt als standpunt in dat voorfinandering wordt verondersteld deel uit te maken van de
fridiekosten.
Gemeenten
Er bestaat geen verschil van mening over de elementen die onder de frictievergoeding
zouden moeten vallen: Het betreft:
a. Kosten die (nagenoeg) geheel tot de frictiekosten behoren;
- organisatieonderzoek
- integratie beheerplannen
- afstemming beleidsvelden
- vooriichting
- wachtgelders
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- boventalligen
-garantiesalarissen
- woon-werkverkeer
- functiewaardering
- extra opleidingen
- verhuizing
- tijdelijke voorziening voor huisvesting
b. Kosten die in niet onbelangrijke mate tot de frictiekosten behoren:
- automatisering
- versneld afsluiten archief
- integratie brandweer
- komborden
- plattegronden
- promolieborden
-ontwikkelen huisstijl
Ook is de hoogte van de frictiekostenvergoeding helder. Het betreft een vergoeding van
€ 16.675.985. Deze vergoeding wordl als volgl uitbetaald:
2013: 40% = €6.670.394
2014: 20% = €3.335.197
2015: 20% = €3.335.197
2016; 20% = €3.335.197
Op dit moment is nog niet duidelijk in welke mate de vermoedelijke rijksbezuinigingen van
invloed zijn op voormeld bedrag.
BZK heeft aangegeven dat er bij een eventuele bezuiniging op hel gemeentefonds de
zogenaamde uitkeringsfactor (onder de ceteris paribus voonwaarde) neenwaarts zal worden
bijgesteld . Dit leidt tot een daling van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling. Zie ook
variantenonderzoek btjiage 12.
De omvang is uiteraard (als gevolg Van de kabinetsfonnatie en nadere uitwericingen daarop)
nog niet bekend. Btj herindeling (aanname per 2013) ligt de uitkeringsfactor voor de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling voor 2013 in de meicirculaire van 2012 vast. Deze
verdeelmaatstaf ligt dan voor 4 jaar vast. Eventuele verdere onhwikkelingen op hel
gemeentefonds werken dan niet verder door voor de desbetreffende gemeenle op deze
verdeelmaalstat

Omdat de structurele kosten en de incidentele frictiekosten gemakkelijk door elkaar lopen en
dus tot verwarring aanleiding geven is een nieuwe opstelling gemaakl waarbij structurele en
incidentele kosten en vergoedingen afzonderlijk in beeld zijn gebracht. Omdat op dit moment
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geen voldoende inzicht bestaat in de mate waarin de frictiekostenvergoeding loereikend is
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om de incidentele frictiekosten te compenseren is afgezien van een rekenexercitie en is er
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van uitgegaan dat de vergoeding dekkend is. De in de zienswijze opgenomen wachtgelden
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worden geacht in de fridiekosten opgenomen te zijn.
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Per saldo bestaat het verschil op de incidentele kosten/vergoeding uit de rentekosten die
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ontstaan doordat de kosten op een eerder moment gemaakt moeten worden dan de
vergoeding uitbetaald wordt Door deze meer uitgebreide wijze van presenteren is de
rentecorhponent nader berekend en aangepast. Het rentebedrag blijft echler geheel
afiiankelijk van het moment waarop de kosten gemaakt gaan worden. Hoe eerder de kosten
gemaakt moeten worden hoe hoger de te betalen rente. In hoofdstuk 4 wordt in het
financieel overzicht van de gemeenten een voorbeeld gegeven van het verioop van de
kosien.

De in de zienswijze opgenomen wachtgelden worden geacht in de frictiekosten opgenomen
te zijn. De Brede Herovenwegingen en de daarmee gepaard gaande verwachte
bezuinigingen op het gemeentefonds hebben echler wel invloed op de
frictiekostenvergoeding. Hoe de veriaging uitpakt is nog niet aan te geven, evenmin is nu
aan te geven of het resierende bedrag al dan niet afdoende is om de frictiekosten te
compenseren.

Wat echler wel duidelijk is. is dat de gemeenten frictiekosten gaan maken voordat het Rijk
tot uitbetaling van de vergoeding over kan gaan. Door deze voorfinanciering ontstaat een
renteveriies voor de gemeenten. Dit renteveriies verzwakt bij de huidige gemeenten en de
nieuwe gemeente de financiële positie. In combinatie met de venwachte verlaging van de
vergoeding als gevolg van de Brede Heroverwegingen komt het frictiekostenbudget nog
verder onder druk te staan.

Ambtelijke is aangegeven dal het Rijk niet over kan gaan tot uitbetaling van de
frictiekostenvergoeding voordat definilieve parlementaire besluitvorming over de herindeling
heeft plaatsgevonden. Deze besluitvorming wordt verwacht in 2012, waarna uitbetaling op
zijn vroegst in 2013 plaatsvindt. Bij een oplossing van het probleem van renteveriies kan dan
gedacht worden aan een aanpassing van het uitbetalingsschema zoals nu is vastgesteld
(40%. 20%. 20%, 20%) naar een schema waarbij gemeenlen in staat worden gesteld om het
ontstane renteveriies te compenseen. Uitbetaling van de gehele fridiekostenvergoeding
ineens per 2013 of bijvoorbeeld een uilbetalingsschema van 80%, 10%, 10% stert de nieuwe
gemeente in slaat om (een deel van) hel renteveriies te compenseren.
De gemeenten hebben kennis genomen van hel aanbod van de provincie om de gemeenten

19

te ondersteunen bij een pleidooi aan het ministerie van BZK voor herziening van de huidige
systematiek van het momenl van betaalbaarstelling van de ftidiekosten.
Conclusie gemeenten
Het renteveriies als gevolg van de voorfinanciering van frictiekosten verzwakt de financiële
posrtie van de nieuwe gemeente. In combinatie met de verwachte verlaging van de
vergoeding als gevolg van nog te nemen beslissingen door het nieuwe kabinet komt hel
frictiekostenbudget nog verder onder druk te slaan. Indien de uitbetaling van de vergoeding
wordt aangepast aan het uitgavenpatroon wordt (een groot deel van) dit nadeel ongedaan
gemaakl.

3.6 Wachtgelden/ontslagvergoedingen
Provincie
De gemeenten voeren een nadeel op voor wachtgelden en ontslagvergoedingen van
€ 1.SOO.OOO strudureel afiopend tot 0.
Conclusie provincie
De provincie is van mening dat deze post ten onrechte wordt opgevoerd aangezien de
frictiekostenvergoeding onder meer is bedoeld om deze kosten te kunnen dekken. Blijkens
eerder genoemd onderzoek van de Raad voor de Financiële Verhoudingen worden
wachtgelden en kosten van boventalligen (nagenoeg) geheel als frictiekosten aangemerkt
Gemeenten
De gemeenlen verwijzen naar heigeen onder de frictiekosten is vermeld.
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Hoofdstuk 4 Cijfermatige overzichten
Gemeenten zie overzichten op bladzijde 22 en 23
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Provincie zie overzicht op bladzijde 24
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Ovorzicht wijzigingon financlölo positie gomeonta(n) Krimponerwaard 2011-2021 a.g.v. herlndoling
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Overzicht wijzigingen flnanclöle positie gemeonto(n) Krimponerwaard 2011-2021 a.g.v. herlndoling
Bijlago blj standpunt Schoonhovon
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Cijfermatig overzicht provincie

Salarissen
Huisvesting
Algemene uitkering
Voorfinanciering frictiekosten
Wachtgelden/ontslagvergoedingen

+ 200.000
PM *
O
PM **
O

' Gelet op de door de provincie verzamelde informatie van heringedeelde gemeenten in Zuid-Holland
en omdat dit afhankelijk is van bestuurlijke keuze van de nieuwe gemeente.
** Afhankelijk van het moment waarop deze lasten zich voordoen en de omvang van die lasten.
Tevens afhankelijk van de bereidheid van het Minislerie van BZK om de gemeenlen tegemoet te
komen in het renteveriies en/of aanpassing van het betaalritme van de frictiekoslenvergoeding.
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Hoofdstuk 5 Conclusies, samenvatting en aanbevelingen

o
Hieronder wordende in hoofdstuk 3 geformuleerde conclusies ten aanzien van de onderzochte

p

zorgpunten voor de gemeenten respedievelijk de provincie weergegeven. Een afzonderlijk conclusie
door BZK van de fridiekostenvergoeding is daaronder opgenomen.
Daarna volgt een samenvatting van de analyses van provincie, gemeenten en BZK. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met een tweetal aanbevelingen.
Hier wordt herhaald hetgeen in de inleiding wordt aangegeven dat voor dit onderzoek verschillende
methodieken en analyses kunnen worden gehanteerd. Provincie en gemeenten hebben ieder voor
een eigen benadering gekozen. Zij hebben begrip voor de door de andere partij gehanteerde
methodieken en analyses.
De financiële Impact van deze benaderingen is mede afhankelijk van in de toekomst le maken
bestuurlijke keuzen.

Provincie Zuid-Holland

Gemeenten

Salarissen

Salarissen

De provincie kan zich op basis van het

De verwachling dal de salarislasten gaan

vorensiaande nlet vinden in de stijging van de stijgen bij de vorming van de nieuwe
loonsom ad € 2,5 miljoen (10% stijging) zoals

gemeenle Krimpenenwaard vornit een reëel

opgenomen in de zienswijze. De provincie is

aandachtspunt Volgens de gemeenten dient

van mening dat de in het 'Financieel onderzoekimet een stijging rekening te worden
herindelingsvarianten Krimpenenwaard'

gehouden. De hoogte van de stijging achten

opgenomen gemiddelde een redelijke

de gemeenten geen onredelijke inschatting.

venwachting is voorde ontwikkeling van de

De gemeente Schoonhoven erkent dat de

loonsom (1.1% stijging) en, gelet op de nadere aanname een mogelijke uitkomst is.
informatie die van heringedeelde gemeenten is Aangezien andere aannamen kunnen leiden
verkregen, geen bijstelling behoeft.

tot andere uitkomsten kan Schoonhoven zich
niet vinden in de opname van de inschatting
in de cijfermatige samenvatting.

Huisvesting

Huisvesting

De situatie is bij elke herindeling anders en er De venwachting dat in de nabije toekomst
zijn over het algemeen door de nieuwe

rekening gehouden moet worden met de

gemeente keuzes te maken. De optimale

laslen van nieuwbouw van cenirale

silualie is één cenirale huisvesting. De

huisvesling achlen de gemeenten reëel.

onderzochte heringedeelde gemeenten

De gemeenten blijven uitgaan van de

hebben hier, met uitzondering van

uitgangspunten zoals aangegeven in de

Lansingeriand, niet voor gekozen. De

zienswijzen, De cijfers hebben de
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huisvestingskosten van deze gemeenten zijn

gemeenten verder verfijnd en leidt tol een

ten opzichte van voor de fusie niet of nauwelijks

bijstelling van het bedrag tot € 1.652.000.

zijn gestegen en in enkele gevallen gedaald. In

Belangrijke risicofactor blijfl de opbrengst

de situatie van de K 5 is de mogelijkheid om telvan de le verlaten panden.
kiezen voor aan- en of verbouw van een
gemeentehuis in beperkte mate aanwezig.

De gemeente Schoonhoven erkent dat de

Indien voor een nieuw gemeentehuis zou

aanname een mogelijke uilkomst is.

worden gekozen dan dient van een lager

Aangezien andere aannamen kunnen leiden

Investeringsbedrag te worden uitgegaan dan

tot andere uitkomsten kan Schoonhoven zich

het bedrag waar In de zienswijze vanuit wordt niet vinden in de opname van de inschatting
gegaan. De bijgestelde berekening van de

in de cijfermatige samenvatting.

gemeenten voor deze optie is dan mogelijk.

Algemene uitkering

Algemene uitkering

De wegvallende vaste bedragen worden

Het "verlies" ineens van de vaste bijdrage als

gecompenseerd door de daarmee

algemeen dekkingsmiddel vormt voor de

corresponderende wegvallende laslen

nieuwe gemeenle een structureel nadeel dal
niet ineens per de herindelingsdatum is op te
vangen en de gemeente nu zelf dient op te
vangen.

Frictiekosten vergoeding

Frictiekostenvergoeding

Op basis van een goede onderbouwing van

Het renteveriies als gevolg van de

deze cijfers (welke uitgaven, geschatte

voorfinanciering van frictiekosten verzwakt

omvang van die uitgaven en jaar waarin deze

de financiële positie van de nieuwe

uitgaven worden gedaan) kan de provincie de gemeente. In combinatie met de venwachte
gemeenten ondersteunen bij een pleidooi voor verlaging van de vergoeding als gevolg van
herziening van de huidige systematiek van het nog te nemen beslissingen door hel nieuwe
moment van betaalbaarstelling van de

kabinel koml het frictiekostenbudget nog

frictiekostenvergoeding.

verder onder druk te staan. Indien de
uitbetaling van de vergoeding wordt
aangepast aan het uitgavenpatroon wordt
een deel van) dit nadeel ongedaan
gemaakt

Wach tgelden/ontslagvergoedingen
De provincie is van mening dat deze post ten
onrechte wordt opgevoerd aangezien de
fridiekostenvergoeding onder meer is bedoeld
om deze kosten te kunnen dekken. Blijkens
eerder genoemd onderzoek van de Raad voor
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(nagenoeg) geheel als frictiekosten
aangemerkt

Ministerie van BZK
Ten aanzien van de frictiekostenvergoeding is BZK van oordeel dat op basis van eerdere
besluiten op soortgelijke verzoeken en op basis van het huidige beleid er geen mogelijkheden
zijn tot voorfinanciering. De gronden voor afwijzing hebben eerder met name gelegen in de
noodzakelijke parlementaire afronding van het betreffende welsvoorstel tot herindeling.
Ambtelijk BZK ziet derhalve geen slagingskans bij een verzoek tot voorfinanciering op korte
termijn. Ambtelijk heefl BZK uitgebreid kennis genomen van de standpunten van de
gemeenlen en zijn bereid de mogelijkheden van een eventuele geringe resterende mimte lol
beleidswijziging op dit punt te verkennen. De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt
toereikend geacht. VoorTinanciering wordt verondersteld deel uit te maken van de
frictiekosten.

BZK deelt het standpunt van de provincie op het vervallen bedrag van de algemene uitkering.
BZK neemt geen standpunt in de andere onderwerpen in aangezien zij dat niet tot haar
verantwoordelijkheid of taak rekent. Wel is voor alle onderwerpen waar nodig en mogelijk
<ennis en expertise aangeboden op basis van het reeds uitgevoerde variantenonderzoek.

Samenvatting
Provincie en gemeenten zijn het er over eens dat hel huisvesten van de nieuwe organisatie op één
locatie uil een oogpunt van efficiency en klantvriendelijkheid de voorkeur verdient De provincie is van
mening dat de praktijk echter leert dat van de onderzochte gemeenten in Zuid-Holland die de
afgelopen periode zijn samengevoegd slechts een gemeente daadwerkelijk heefl beslolen tot
nieuwbouw over te gaan.
De gemeenlen menen dat aanbouw en verbouw van één gemeentehuis, zoals elders bij herindeling
nog wel eens aan de orde is, in de K5-situalie nauwelijks gerealiseerd kan worden.
Provincie en gemeenten zijn hel er ook over eens dat de herindeling een toename van de
personeelslasten tot gevolg kan hebben. Echter over de omvang daarvan verschillen zij van mening.
Over de frictiekostenvergoeding bestaat geen verschil van mening. Omdat op dit moment geen
voldoende inzicht bestaat in de mate waarin de frictiekostenvergoeding toereikend is om de
incidentele frictiekosten te compenseren is afgezien van een rekenexercitie en is er van uitgegaan dat
de vergoeding dekkend is. De wijze van betaalbaarstelling van deze vergoeding is op dit momenl nog
binnen strikte regels verankerd. De provincie veritlaart zich bereid het pleidooi van de K5 om
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aanpassing hiervan bij het Rijk le ondersteunen. Provincie en BZK enerzijds en gemeenten anderzijds
verschillen eveneens van mening over hel wegvallen van het vaste bedrag In de algemene uitkering.
Tot slot wordt nog opgemerkt dal partijen begrip hebben voor de door de andere partij gehanteerde
methodieken en analyses. Benadnjkt wordt nogmaals dal de financiële impact van deze benaderingen
mede afhankelijk is van de in de toekomst te maken bestuuriijke keuzen.

Aanbevelingen
1

De werkgroep, met uitzondering van BZK, beveelt aan dat de provincie de gemeenten
ondersteunt bij hun pleidooi bij het ministerie van BZK voor herziening van de huidige
systematiek van het momenl van betaalbaarstelling van de maatstaf herindeling.

2

In de werkgroep is gesproken over de mogelijke gevolgen van nog le nemen beslissingen
door het nieuwe kabinet (Brede herwaardering) voor de maatstaf herindeling. De werkgroep
adviseert de besluurders van provincie en gemeenlen de mogelijke consequenties voor
genoemde maatstaf mee te nemen in het overleg met het ministerie van BZK.
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Bijlage 1 Leden van de werkgroep

p

Voorzitter
Bergambacht
Nederiek
Ouderiterk

Schoonhoven
Vlist
Provincie Zuid-Holland

Ministerie van BZK

a
Q
a
p

de heer Ph. Huisman
de heer P. van Willigen (tevens scribent)
mevrouw S. van der Ruit
de heer J, Berk
de heer E.Eland
de heer W. Dokter
de heer K.Dijksman
de heer T.Valk
deheerW.Roth
de heer F. Koffeman
de heer R. van Eijsden
de heer R. van Leeuwen
de heer H.R.J. Moïze de Chateleux (tevens scribent)
de heer J.T. Eijsackers (tevens scribent)
de heer A. van den Berg
de heer R.Bik
de heer P. Tetteroo
de heer S. van den Berg

co

N.B.
Er is voor meer dan één deelnemer per organisatie gekozen i.v.m. vervanging lijdens de
vakantieperiode.
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Bijlage 2 Salariskosten heringedeelde gemeenten
Nieuwkoop
Heringedeeld per 1-1-2007
Voonnalige gemeenten Nieuwkoop, Ter Aar en Liemeer
Voor de fusie:
2006

10.582.780

Na de fusie:
2007

9.718.381

2008

10.430.589

Binnenmaas
Heringedeeld per 1-1-2007
Voormalige gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel
Voor de fusie:
2006

10.596.437

Na de fusie:

2007
2008
2009

10.722.950
11.421.009
11.980.610

Bodegraven-Reeuwijk
Herindeling per 1-1-2011
Voor de fusie (op basis van de begrotingen van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk):
2011

13.635.200

Na de fusie ( begroting 2011 van de nieuwe gemeente):
2011

12.664.100

De gemeenle deelt mede het in de nieuwe situatie met een kleinere formatie af te kunnen.
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Heringedeeld per 1-1-2010

I"*

Voormalige gemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrechl en Zevenhuizen-Moerkapelle

^

a

Voor de fusie:
2009

15.197.011

Na de fusie:
2010

17.482.055

Hel verschil bedraagt € 2.285.044. Dit is bijgesteld omdat in een later stadium in 2009 bleek dat de
aanvankelijke inschatting van de benodigde formatie te hoog was.
Analyse verschil
Aanpassing formatie (neerwaartse bijstelling)

1.200.000

Uitbreiding formatie a.g.v. nieuwe taken (WABO. Bag etc.)
Autonome stijging (2% salaris, 1 % ABP-premie)

500.000
.'

379.925

2.079.925
2.285.044
Toename loonsom a.g.v, fusie

205.089

Teylingen
Herindeling per 1-1:-2006
De gemeente deelt mede dat i.v.m. de overgang naar een nieuw systeem niel mogelijk is om gegevens
o.b.v. de rekening 2005 te leveren.
Volgens de gemeente zijn de salarissen na de fusie nauwelijks gestegen. Maximaal 10 personen zijn iets
opgeschaald wat een verhoging van de loonsom met maximaal € 100.000 tot gevolg heeft gehad.

De Waard
De loonsom van de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten was per 30-06-2009 € 10.300.000
Na de ambtelijke fusie bedraagt de loonsom van de werkorganisatie De Waard in 2010 € 10.128.000
De GR De Waard is een bezuinigingslaakstelling/vennindering van de formatie opgelegd die in fasen
oploopt tot € 493.000 in 2013.
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Pijnacker-Nootdorp
Heringedeeld per 1-1-2002
Voormalige gemeenten Pijnacker en Nootdorp
De gemeente beschikt niet meer over de exade cijfers van vóór de fusie. De gemeenle deelt mede dat in
relatieve zin het volgende kan worden gezegd.
"Het niveau aan personeelslasten is gedaald 25%. Pijnacker en Nootdorp hadden in de oude situatie gezamenlijk
330 medewerkers. Nu hebben we er 320. tenwijl de gemeente is gegroeid van 34.000 naar 49.000 inwoners sinds
de fusie (= + 38%), echter een deel van het efficiencyvoordeel zijn we weer kwijt door hogere inschaling."
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Bijlage 3 Huisvestingskosten heringedeelde gemeenten
I

IO
O

a
Binnenmaas

O

heringedeeld per 1-1-2007

^
\\i
;p

Voormalige gemeenten Binnenmaas en "s-Gravendeel

2006
2007
2008
2009
2010

395.782
363.660
402.367
425.492
253,407

Tot 1-1-2009 was het personeel verdeeld over de locaties Maasdam en 's-Gravendeel. Per 1 december
was de uitbreiding van het gemeentehuis te Maasdam gerealiseerd en werden alle ambtenaren van
Binnenmaas daar centraal gehuisvest
I

Bodegraven-Reeuwijk
herindeling per 1-1-2011
Huisvestingskosten voor de fusie

1.052.000

Huisvestingskosten na de fusie

1.110.000

Het bestaande gemeentehuis in Bodegaven blijft in gebruik. Na de fusie wordt het gemeentehuis van
Reeuwijk afgestoten en wordt een nieuwe dislocatie betrokken. De bestaande kapitaallasten gemeentehuis
Reeuwijk zijn mel € 58.000 verhoogd o.b.v. de venwachte investering In de nieuwe dislocatie. De
kapitaallasten gemeentehuis Reeuwijk vallen vrij.

Nieuwkoop (2007)
heringedeeld per 1-1-2007
Voormalige gemeenten Nieuwkoop, Ter Aar en Liemeer
Het voormalige gemeentehuis van Ter Aar is gemeentekantoor geworden. Hier zijn de beleidsdirecties en
burgerzaken ondergebracht. Het voormalige gemeeniehuis van Liemeer fungeert als bestuurscentrum, hier
is ook de concernstaf gehuisvest Het voormalige gemeentehuis van Nieuwkoop is als dependance
verhuurd aan het Ashramcollege.

2006
2007
2008
2009

Binnendienst

Buitendienst

619.023

153.123

605.058

121.770

643.815

144.110

638.838

277.095 ^

^ In 2009 zijn de gemeentewerven gecentraliseerd op één nieuwe locatie (huur mel een optie van koop).
Twee voormalige gemeentewen/en zullen worden verkocht, waarna de kosten van de buitendienst weer
zullen afnemen.
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Pijnacker-Nootdorp
Heringedeeld per
De gemeente deelt mede dat het niveau aan huisvestingskosten per saldo ongeveer gelijk is gebleven. Er
zijn verschillende panden afgestoten en er is aan het kantoor Pijnacker een stuk bijgebouwd.

Teylingen
Heringedeeld per 1-1-2006
Voonnalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond
Huisvestingskosten voor de fusie

839.317

Huisvestingskosten na de fusie

761.094

Het voormalige gemeentehuis In Sassenheim fungeert als gemeentekantoor. Het voormalige
gemeentehuis van Voorhout fungeert als bestuurscentrum.

Zuidpias
Heringedeeld per 1-1-2010
Voormalige gemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel. Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht
Huisvestingskosten voor de fusie

576.000

Huisvestingskosten na de fusie

767.000

Wat betreft het gemeentehuis in Moordrecht worden de mogelijkheden van een nieuwe bestemming
onderzocht die lastendekkend moet zijn. De huisvestingslasten ((119.000) vallen dan vrij. Het is de
bedoeling is dat het gemeentehuis van Zevenhuizen-M wordt ingepast in de dorpskern en dat daar winkel
voorzieningen en woningen worden gerealiseerd. De huisvestingslasten (244.000) vallen dan vrij. Voorlopig
is de bibliotheek erin gevestigd, l.v.m. de fusie huurt de gemeente nabij het gemeentehuis in Nieuwerkerk
een locatie. Per saldo stijgen de huisvestingslasten met € 191.000.

Westland
Heringedeeld per 1-1-2004
Voonnalige gerneenten De Lier, 's-Gravenzande. Monster, Naaldwijk en Wateringen
Huisvestingskosten voor de fusie
Huisvestingskosten na de fusie
De gemeente Westland Is in 2004 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten De Lier, 'sGravezande , Naaldwijk, Monster en Wateringen. De gemeentelijke organisatie is ondergebracht in de
vijf voormalige gemeentekanloren. De nieuwe gemeente Westiand heeft een omvang van circa
100.000 inwoners.
In april 2008 heeft de raad besloten lot de bouw van een nieuw gemeentehuis in Naaldwijk. De
haalbaarheid stond al geruime tijd ter discussie vanwege de complexe financiële aspeden van het
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plan, ln 2010 heeft de gemeente een extern bureau opdracht gegeven om het plan voor het nieuwe
gemeentehuis en de grondexploitatie Verdilaan cijfermatig te laten valideren. Uit de bevinding van het
bureau is gebleken dat de totale uitgaven hoger zullen uitvallen dan de raming en dat de
afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende partijen en deelplannen zodanig complex zijn dal de
synergievoordelen en de kansen niet opwegen legen de risico's. De raad heeft daarop besloten af te
zien van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis.

35

O
'
^
O
IO
P

Bijlage 4 Verslagen bijeenkomsten financiële werkgroep
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Definitief verstag van het overleg tussen
vertegenwoordigers van de provincie, BZK en
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
gehouden in het Provinciehuis te Den Haag
op 15 juli 2010 van 10.00-12.15 uur
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Aanwezig:
namens de provincie
dhr. Ph. Huisman
dhr. A. van den Berg
dhr, H, Moïze de Chateleux
dhr, J, Eijsackers

voorzitter
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht

namens BZK
dhr. P. Tetteroo
dhr. R. Bik

programmadirectie Krachtig Bestuur
programmadtrectie Krachtig Besluur

namens de gemeenten
mw. S. van der Ruit
dhr. J. Berk
dhr. E. Eland
dhr. W. Dokter
dhr, F, Koffeman
dhr. W. Roth
dhr. R. van Eijsden
dhr. R. van Leeuwen

adjunct directeur gemeente Bergambacht
hoofd sedor Middelen gemeente Nederiek
afdelingshoofd gemeente Nederiek
Hoofd intem Beleid en Bedrijfsvoering gemeente Ouderkeric
beleidsmedewerker gemeente Schoonhoven
beleidsmedewerker Financiën gemeente Schoonhoven
afdeling Financiën gemeente Vlist
gemeente Vlist

Afwezig:
dhr. P. van Willigen
dhr. J. Kuijlenburg

gemeentesecretaris Bergambacht
gemeente Schoonhoven

Verslag;
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst mel een woord van welkom.
Dit overieg is georganiseerd om te ti"achten tot overeenstemming te komen over enkele financiële aspecten
rond de herindeling van de vijf gemeenten in de Krimpenenwaard.
Van dit overieg wordt een zakelijk verslag gemaakt dat in concept aan de gemeenten zal worden verzonden
waarna het in een vergadering kan worden vastgesteld.

2.

Kennismaking

Aanwezigen stellen zich voor.
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3.

Aanwijzing scribent

De heer Huisman vraagt wie zich namens de gemeenten beschikbaar stelt voor het opstellen van het
conceptrapport dat op basis van deze gesprekken en de verslagen van de bijeenkomsten moet worden
opgesteld. Dat conceptrapport zai in een vergadering van deze wericgroep worden besproken waama het
een definitief rapport zal worden.
De heer Van Eijsden stelt voor twee scribenten aan te wijzen; één vanuit de gemeenten en één vanuit de
provincie. De gemeenten zullen een kandidaat benaderen.
De heer Huisman gaat akkoord met dal voorstel en zal een kandidaat scribent namens de provincie
voorstellen.

4.

Afbakening opdracht

Van de zijde van de provincie wordt het volgende gemeld:
1. Er Is kennisgenomen van het herindelingsontwerp, de financiële paragraaf bij dat ontwerp, het rapport
van BMC en de zienswijze van de raad van Bergambacht. Het rapport van BMC wijkt in essentie af van
de financiële paragraaf van de provincie en de zienswijze van Bergambacht wijkt af van het rapport van
BMC.
2. De opdracht die vervolgens aan de werkgroep is gegeven, luidt de genoemde geschilpunten te
inventariseren, te bespreken en te trachten daarover overeenstemming te bereiken. Het is mogelijk dat
over punten geen overeenstemming kan worden bereikt. Die verschillen zullen dan worden
aangegeven. De bevindingen van de werkgroep zullen in een rapport worden gemeld. Het is niet de
bedoeling in dit overieg nieuwe punten aan de orde te stellen.
3. Op de vraag van de heer Dokter kan worden gemeld dat een gezonde nieuwe gemeente een
uitgangspunt kan zijn. Beseft moet worden dat daarop meer zaken van invloed zijn dan alleen de
herindeling.
4. De provincie is, nadat het herindelingsontwerp is opgesteld, niet tot nieuwe inzichten gekomen.
5. Er is getracht te komen tot een gesprek met de burgemeester van Bergambacht. Deze blijkt met
vakantie te zijn.
6. In een gesprek in mei 2010 tussen de gedeputeerde en de burgemeester van Vlist is gesproken over de
vorming van een werkgroep om te bezien of verschillen tussen de gemeenten en provincie zouden
kunnen worden verkleind. In een gesprek met de gemeentesecretaris van Vlist is dat aanbod herhaald
waarop echter geen reactie is verkregen. Nadien werd vernomen dat een rapport was opgesteld waarbij
de provincie niet was betrokken. Vervolgens hebben de gemeenten hun zienswijze opgesteld. Dat werd
betreurd. Het was mogelijk geweest deze exercitie met gemeenten en provincie eerder te laten
plaatsvinden.
7. Op verzoek van de burgemeester van Bergambacht zal worden bekeken wal met gemeenten is gebeurd
die inmiddels zijn heringedeeld. De burgemeester heefl gevraagd of BZK, gezien de herindelingskosten.
iets kan betekenen en heeft daarbij gewezen op de nieuwe gemeente Zuidpias. Het maken van
dergelijke vergelijkingen is een onderdeel van dit proces.
De heer Bik deelt mee dat BZK een faciliterende rol heeft vervuld bij het opstellen van het financiële
onderzoek herindelingsvarianten Krimpenenwaard. BZK zit hier niet in de rol van inspecteur zoals dat
bijvoorbeeld het geval was bij de behandeling van de artikel 12-aanvraag van de gemeente Ouderkeric.
Kennis en expertise van BZK kan worden benut. Hel inventariseren van verschillen en het beoordelen van
de financiële vraagstukken is een taak van provincie en gemeenten. Het uitgangspunt van de gemeenten is
begrijpelijk maar BZK heeft daarin dired of indirect geen verantwoordelijkheid.
De heer Van Eijsden merkt op dat een bijeenkomst op het Provinciehuis is belegd waarin de Colleges van
de vijf gemeenten met de gedeputeerde hebben gesproken over punten uit de zienswijzen, het BMC-
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rapport en het henndelingsontwerp en de financiële bijlage daarbij. Van het College is vernomen dat er
sprake zou moeten zijn van een open gesprek waarin ook over financiële steun aan de gemeenten moet
worden gesproken! Uit deze gesprekken zou wat moeten voortkomen. Uit hetgeen tot nu toe is venwoord,
lijkt het erop dat geen extra steun is te venwachten. Als in dit overieg over andere zaken zal worden
gesproken dan waarover de Colleges hebben gesproken, zal het gemeentebestuur daarover moeten
worden geïnformeerd.
Mel de toelichting die tot dusver door de provincie is gegeven, kan worden ingestemd.
Het zou wenselijk zijn geweest dat er een overieg zou zijn georganiseerd om over de verschillen te kunnen
discussiëren vóórdat het herindelingsontwerp was vastgesteld. Dat is een gemiste kans.
De heer Huisman constateert dat misverstanden uit het verieden zijn blijven bestaan, De bestuurders
hebben afgesproken dat er een poging zal worden ondernomen oplossingen te bedenken voor gerezen
problemen. Voorkomen moet worden dat nogmaals wordt gesproken over wat mogelijk zou zijn geweest. Er
kan wel van worden geleerd.
Mevrouw Van der Ruit acht hel van belang dat oplossingsrichtingen worden besproken. Deze gesprekken
moeten op 7 september 2010 zijn afgerond.
De heer Huisman stelt vast dat kan worden gewerkt zoals is besproken.

5.
6.

Plan van aanpak
Vergaderschema

De voorzitter merid op dat de werkgroep uiteriijk één week voor 7 september 2010 zijn taak moet hebben
afgerond zodat de bevindingen in het bestuuriijke overleg op die datum aan de orde kunnen komen. Dat
betekent dat, zoals mevrouw van der Ruit opmerkt, een planning moet worden opgesteld waarbij de
werkgroep tenminste eenmaal per week bijeenkomt. Als een overieg kan vervallen, zal dat ook gebeuren.
Per bijeenkomsl zullen een of meerdere thema's moeten worden besproken.
Mevrouw Van der Ruit vraagt of ook over de projeden zal worden gesproken.
De heer Huisman deelt mee dat over de projeden separaat zal worden gesproken.
Er komen ook twee rapporten.
De vergaderdata en de dan aan de orde zijnde thema's zijn:
22 juli 2010
beheerplannen, nieuwe huisvesting
29 juli 2010
fridiekosten inclusief de voorfinanciering, de wachtgelden, ontslagvergoedingen, en
algemene uitkering
5 augustus 2010
salarissen, begrotingsresultalen K5
12 auguslus 2010
het financiële beeld
19 augustus 2010
de conceptrapportage
26 augustus 2010
eindbespreking conceptrapportage
•
•
•
•
•

•

Elke vergadering begint om 10.00 uur. Geschatte vergaderduur 2% uur.
Elke vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis van Vlist.
Tijdens het overleg van 12 augustus zal ook de heer Peters, secretaris van de K5 aanwezig zijn.
Er wordt verwacht dat er van elke gemeente tenminste een afgevaardigde aanwezig is.
Bij enkele onderdelen kan een vergelijking worden gemaakl met een reeds heringedeelde gemeente.
Naast de gemeente Zuidpias kunnen ook andere gemeenten als voorbeeld dienen.
De heer Dokter vraagt ook om voorbeelden van gemeenlen die niet in Zuid-Holland liggen.
De heer Eijsackers deelt mee dat er voldoende herindelingen in Zuid-Holland zijn uitgevoerd.
Voor het verkrijgen van inzicht in de salarissen zijn gegevens van meer dan alleen de gemeenten van
belang. Op basis van beschikbare gegevens hebben zowel BMC als de provincie een inschatting over

39

IO
^
p
O
'^
^
^
C^j

•
•

de salarisontwikkeling gemaakt. De informatie over salarisontwikkelingen die BZK kan verstrekken zijn
van belang.
De heer Bik deelt daarop mee dat een vergelijkingsgroep van gemeenten kan worden samengesteld
waarbij aandacht wordt besteed aan de stnjduur van de gemeenten. Dan nog kunnen afwijkingen en
deviaties aan de orde zijn. Er zal worden bekeken of meer aduele cijfers beschikbaar zijn dan die welke
door provincie en gemeenten zijn benut. De cijfers geven niet meer dan een indicatie over de totale
loonsom en dienen met kennis van zaken te worden beoordeeld. Spreker zal uitzoeken of er cijfers
beschikbaar zijn van een gemeenle die met de Krimpenenwaard is te vergelijken.
De heer Eijsackers benadrukt dat een gemeente na een herindeling groter wordt en wordt
geconfronteerd met stijgende salariskosten. Bekeken moet worden op welke wijze een heringedeelde
gemeente met de salariskosten is omgegaan.
De heer Roth vraagt of het onderzoek naar de gevolgen voor de salariskosten van de herindeling van de
universiteit van Groningen bekend is.
De heer Tetteroo deelt mee dat daarop een officiële reactie zal worden gegeven.
De heer Huisman vraagt BZK op zo kort mogelijke termijn informatie via de mail aan de werkgroep ter
beschikking te stellen. De provincie zal ook informatie die beschikbaar is gekomen na de herindeling
van gemeenten zoals Westland. Bodegraven of Zuidpias aan de gemeenten overhandigen. Als de
gemeenten ook over informatie beschikken, is het gewenst dat aan de provincie en BZK ter beschikking
te stellen.
Zodra de scribenten een paragraaf gereed hebben, zal daarover in een vergadering kunnen worden
gesproken.
Bij de bespreking van hel verslag op 22 juli 2010 moet worden vastgesteld of een compleet
onderzoeksopzet is geformuleerd.

De heer Van Eijsden merkt op dat het BMC-rapport in een kort tijdsbestek is opgesteld en naar de provinde
is verzonden. Daarna is het herindelingsadvies met de financiële bijlage verschenen. De provincie heeft op
specifieke punten een reactie gegeven en heeft algemene conclusies getrokken. In het bestuuriijke en
ambtelijke overieg is gevraagd of de provincie de financiële zorg van gemeenten deelt Die vraag heeft een
bredere context dan de punten waarop in dit overieg aandacht zal worden besteed. Kan over de daarachter
liggende analyse worden gesproken?
Financiële fadoren zijn van invloed op de zorg bij gemeenten over de herindeling. De provincie stelt dat de
nieuwe gemeente een algemene uitkering op basis van sti^uduurkenmerken krijgt. Het onderzoek van BMC
kent een andere grondslag. Als alleen over de cijfers zal worden gesproken, zal de discussie over de zorg
die bij gemeenten bestaat niet worden gevoerd.
De heer Berk meent dat niet alleen de pijnpunten maar ook het totaalbeeld en andere, nog niet genoemde
financiële risico's, moeten worden besproken.
De heer Eijsackers wijst erop dat financiële risico's in de scan zijn beschreven. De herindeling is bedoeld
om de bestuurskracht te verhogen. De financiële problematiek is een onderdeel van de herindeling. De
nieuwe gemeente kan door het ontwikkelen van nieuw beleid financiële risico's creëren of voorkomen. De
nieuwe gemeente kan een nieuwe start maken.
De heer Van Leeuwen heeft in het rapport van BMC niets aangetroffen over mogelijke financiële risico's die
kunnen worden gelopen als na de herindeling beleid geharmoniseerd wordt. Dat vraagt aandacht.
De heer Van Eijsden merkt op dat vanwege de beschikbare lijd en de opdrachl aan BMC dat asped in het
onderzoek niet aan de orde is gekomen.
De economische crisis kan dan wel losstaan van deze herindeling maar de herindeling voltrekt zich wel in
een tijd van een economische crisis. Als in het herindelingsontwerp wordt gesteld dat de financiële zorg
afiiankelijk zal zijn van politieke keuzes, wordt duidelijk dat de provincie het probleem van de gemeenten
niet herkent. Het probleem is groler omdat ten tijde van een economische crisis wordt heringedeeld.
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Besluurders moeten deze herindeling tot een goed einde brengen. Bij gedeelde zorg en dezelfde uitgangspunten, kunnen financiële problemen gezamenlijk worden aangepakt.
De heer Dokter benadrukt dat bij het opstellen van begrotingen voor 2011 blijkt dat er ten opzichte van een
jaar geleden veranderingen zijn opgetreden. Wordt daaraan aandacht besteed of blijft de aandacht gericht
op de rapporten? Voor 2011 zou er voor Oudericerk sprake zijn van een sluitende begroting; de kans is
aanwezig dat er een tekort van € 300.000,- zal zijn. De geprognosticeerde begrotingstekorten voor 2013 en
2014 voor de gemeenten kunnen miljoenen euro's hoger zijn dan in de rapporten is opgenomen. Wordt de
aandacht gericht op dat hogere tekort?
Op basis van veronderstellingen over de economische crisis, de lagere opbrengst van gronden en panden
en de hogere investeringslasten kunnen uitspraken over de financiën in de toekomst worden gedaan. Als
Bergambacht in 2013 een overschot heeft en de tekorten bij andere gemeenten oplopen, kan Bergambacht
tegenstander van de herindeling worden.
De heer Huisman acht het gezien de opdracht en de beschikbare tijd ongewenst o m nieuwe elementen in
het onderzoek te betrekken. In algemene termen kunnen over die elementen in het op te stellen rapport
opmerkingen worden geplaatst. In de discussie over het financiële beeld kunnen d e genoemde problemen
worden genoemd.
De heer Eland venwijst naar de financiële ziensvirijze van de K5 waarin is gesteld dat de punten A en B voor
de herindelingsgerelateerde kosten niet van beiang zijn. Wat wordt van de gemeenten voor het overieg van
22 juli 2010 venwacht? De provincie heeft op de zienswijzen nog niet gereageerd. Kan de provincie daarop
reageren? Kan dat vóór die bijeenkomst gebeuren?
De heer Tetteroo benadnjkt dat de ondenwerpen waarover zal worden gesproken een relalie met d e
herindeling moeten hebben. Het regeerakkoord zal van invloed zijn op de uitkering uit het gemeentefonds.
Wellicht komt er voor gemeenten een verruiming van het belastinggebied. Zolang daarover niets bekend is,
moeten dat soort ontwikkelingen hier niet bij worden betrokken.
De heer V a n den Berg benadrukt dat de provincie de zorg die de heer Van Eijsden heeft verwoord, deelt.
De crisis treft elke Nederiandse gemeente. Ook d e provincie is bezorgd over wat er in het regeerakkoord
zal worden opgenomen. Dat probleem kan d e provincie echter niet oplossen. In het overieg van 22 juli 2010
wordt gesproken over d e beheerplannen en de nieuwe huisvesting. Wat daarover in notities is vermeld, ts
de basis voor de discusste daarover. Nieuwe a s p e d e n kunnen in die discussie worden ingebracht mits die
ondenwerpen op dinsdag 20 juli 2010 via d e mail zijn ingebracht
In het rapport van BMC wordt gesteld dat voor de beheerplannen een bedrag van € 620.000,= moet worden
gereserveerd en voor het wegonderhoud zou € 285,000,= moeten worden bijgestort. Dat bedrag van €
620.000,= komt voor een groot deel ten laste van Nederlek,
De heer Eland venwijst naar de opmerking in de zienswijze. De kosten zullen tot € 5,8 miljoen oplopen. Dat
bedrag is exclusief het geld voor de beheerplannen; dat zijn niet fusiegerelateerde kosten. Het grootste
probleem wordt gevormd door de salarissen. Die stijgen met € 1.8 miljoen; de algemene uitkering daalt met
€ 1,5 miljoen. Dat verschil kan niet worden opgevangen door verhoging van de efficiency omdat al zeer
efficiënt wordt g e w e r k t
De heer Van den Berg vraagt of € 4 miljoen extra budgettaire consequenties daar ook buiten zijn gehouden.
De heer Eland wijst; erop dat dat bedrag niet In de zienswijze is opgesomd. Het probleem doet zich echter
wel voor. Tijdens de bijeenkomst in Schoonhoven werd beweerd dat de nieuwe gemeente een uitkering
krijgt als die van een gemeente van e e n vergelijkbare omvang; dat bedrag zou volgens de provincie
voldoende moeten zijn.
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De heer Eijsackers merkt op dat de scan een goed beeld geeft van de financiële situatie. De scan is een
foto van de financiële probtemen van de gemeenten en de wijze waarop die worden opgepakt.
De scan is nodig om te weten of de beheerplannen en het ondertioud op orde zijn. er geen sprake is van
achterstallig onderhoud, inzicht is ontstaan in de lastenontwikkeling en de onhwikkeling van de lasten voor
de burgers; kennis die van belang is voor de nieuwe gemeente. Een scan geeft inzicht in de fridiekosten.
verstrekt informatie voor gemeenten over de financiële positie van de andere gemeenten.
Volgens de heer Van Eijsden zou de scan niet zijn opgesteld als er geen financiële problemen waren. Die
scan was ook niet nodig omdat het probleem met Ouderkerk is opgelost.
In het BMC-rapport zijn ook passages opgenomen over reserves, voorzieningen en de grondexploitatie. Die
onderwerpen zijn niet in het overzicht van te bespreken ondenwerpen opgenomen.
De heer Dokter benadrukt dat de opdracht van de bestuurders moet worden aangehouden.
De heer Huisman stipuleert dat zou worden gesproken over:
• de verschillen die zijn geconstateerd tussen het BMC-rapport en het rapport van de provincie en BZK;
• de punten die in de zienswijze zijn genoemd met de visie van de provincie en BZK daarop:
• punten die in een andere categorie zijn geplaatst en waarop de werkgroep een commentaar zal geven.
Over de discussie en bevindingen zal een rapport verschijnen.
Gezien de tijd die voor dit overieg is uitgetrokken, kunnen de eerste twee thema's worden besproken.

7.

Bespreking thema's; beheerplannen en nieuwe huisvesting

Beheerplannen
De heer Van den Berg deelt mee dat in het BMC-rapport voor de K5 een nadeel wordt berekend van €
620.000.-. Van dit bedrag heeft € 450.000,- beti'ekking op de gemeenle Nederiek. Nederiek heeft
geconstateerd dat de gemeente jaariijks minder nodig heeft en is van mening dat een veriaging van €
450.000,- daarom verantwoord is. Volgens de provincie moet nog blijken of dat bedrag een financieel
nadeel
voor
de
KS-gemeenle
is.
De heer Eland deelt mee dat Nederiek die conclusie uit het BMC-rapport niel onderschrijft. De voorziening
voor die kosten is getroffen. De voorziening is niet opgebouwd op basis van de Crow-normering maar is
ontstaan op basis van de behoeften die er zijn. De conclusie van BMC is niet in overieg met de gemeente
Nederiek opgesteld.
Als Nederiek tn de fusie zou worden betrokken en zich zou moeten conformeren aan de Crow-normering,
zal er een tekort ontstaan. In de Crow-normering is uitgegaan van een hoger niveau dan de gemeente
Nederiek hanteert.
De heer Moïze de Chateleux deelt mee dat van het genoemde bedrag van € 620,000,= een bedrag van
€ 450.000,= betrekking heeft op de gemeente Nederiek. Met Nederiek is gesproken over de onderbouwing
van een reductie van de kosten. De gemeente Nederiek heeft tevens aangegeven dat het beheerplan
wegen wordt geadualiseerd. Vandaar dat de provincie het bedrag dat in hel BMC-rapport Is genoemd, niet
reëel acht.
Het rapport van BMC is voor een deel gebaseerd op onvolledige infomiatie omdat op dat moment nog niet
alle plannen beschikbaar waren. Op basis van de wel beschikbare gegevens is geconcludeerd dat de
nieuwe gemeente een risico zou lopen. De provincie heeft in haar rapport op basis van informatie over de
plannen voor alle kapitaalgoederen geconcludeerd dat er geen risico voor de nieuwe gemeente bestaat. De
gemeente Nederiek heeft haar visie goed onderbouwd.
Als de gemeenten hun beheerplannen niet op orde zouden hebben gehad, zou de provincie vanuit haar
toezichthoudende rol dat eerder hebben moeten onderkennen en zou daarover een opmerking in de
financiële scan hebben moeten staan.
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Voor het financièle onderzoek herindelingsvarianten is voor alle gemeenten geïnventariseerd of er voor alle
kapitaalgoederen beheerplannen bestaan, of deze plannen adueel en op orde zijn en of de ramingen zijn
vertaald naar de begroting. Deze plannen zijn er en enkele moeten in 2010 worden geadualiseerd. De
gemeenlen hebben verklaard dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud en dat als daarvan al
sprake was. maatregelen zijn genomen. De conclusie van de provincie is dan ook dat er geen probleem
aanwezig is voor wat het ondertioud van de kapitaalgoederen betreft.
Voor de extra kosten van het onderiioud aan de weg heeft BMC gerekend met de gemiddelde kosten per
kilometer weg. Op basis daan/an zouden enkele gemeenten het onderhoudsniveau moeten verhogen. In de
benaderingswijze van BMC is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de typen wegverharding en
ondergrond. Bovendien kan elke gemeente, rekening houdend met de ondergrond, gedifferentieerd
onderhoud uitvoeren. Voor de provincie is er derhalve geen aanleiding een post op te nemen voor een
extra storting in de voorzieningen.
De Crow-normering kan op basis van verschillende uitgangspunten worden opgesteld. Er kan worden
uitgegaan van goed of minder goed onderhoud. Een nieuwe gemeente kan kiezen voor een lager niveau
dan gemeenten nu hanteren.
De heer Eland is het niet eens met die laatste opmerking. De huidige situatie moet uitgangspunt blijven. Het
is niet juist om uit te gaan van nieuwe besluiten.
De heer Eijsackers meenl dal de verschillen in het uitvoeren van het onderhoud in de huidige gemeenten
zich ook in de nieuwe gemeente kunnen voordoen. Waarom zou de hoogste norm van een van de
gemeenten voor de gehele Krimpenerwaard van kracht moeten zijn? De nieuwe gemeente kan vaststellen
waar een wat lager niveau en waar een wat hoger niveau zal worden gerealiseerd. Als het gemiddelde van
wat nu wordt gerealiseerd wordt uitgevoerd, wordt een goed niveau gerealiseerd.
De heer Eland meent dat verschillen ongewenst zijn; zij zullen niet logisch zijn en zullen worden
gelijkgetrokken. Bewoners zullen een verschil in het groenonderhoud niet accepteren.
De heer Eijsackers benadrukt dat inwoners het niveauverschil niet zullen weten. Het ondei+ioudsniveau
moet zijn afgestemd op de beschikbare middelen. Achterstand mag niel ontstaan en voorkomen moet
worden dat schadeclaims worden ingediend.
De heer Eland meent dat als wordt gesproken over stortingen en onttrekkingen dit ondenwerp zal
terugkeren.
Delen van de nieuwe gemeente zullen een lager voorzieningenniveau krijgen lenzij meer geld beschikbaar
komt.
De heer Bik herkent deze discussie uil de tijd dat hij wericle voor de nieuw te vormen gemeente Rijnwoude.
In een periode waarin wordt gewerict aan de harmonisatie van het beleid, zal wellicht wat meer geld
beschikbaar worden gesteld voor bepaalde onderdelen van de nieuwe gemeenle.
De heer Huisman merkt op dat de beheerplannen op orde zijn, de begrotingscijfers voor de beheerplannen
juist zijn en er geen extra middelen noodzakelijk zijn. De nieuwe gemeente zal nieuwe normen kunnen
hanteren. Taken zullen binnen de begroting van de nieuwe gemeente moeten worden uitgevoerd.
Belastingtechnisch kunnen nog enkele jaren voorzieningen worden getroffen maar harmonisatie Is mogelijk,
plannen kunnen kritisch worden herzien en unifomiering zal onvermijdelijk zijn. Politici in de nieuwe
gemeente zullen op' een inhoudelijk juiste wrijze de discussie over de unifonmering van de uih/oering van
beheertaken voeren. Als er voor een groter geheel moet worden aanbesteed, zijn effidency en financiële
voordelen te behalen.
De heer Roth deelt mee dat de gemeente Schoonhoven het niet eens is met de bewering dat de
beheerplannen in de gemeente niet op orde zouden zijn.
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De heer Eijsackers merkt naar aanleiding van een opmerking van de heer Eland die stelde dat uniformering
financiële consequenties kan hebben, op dat dat niet nodig is omdat dat een keuze van de raad zal zijn.
De heer Van Leeuwen meent dat problemen niet eenvoudig ter zijde kunnen worden geschoven. De
nieuwe raad zal keuzes omtrent het onderhoudsniveau maken en kan besluiten het onderhoudsniveau in
de gehele nieuwe gemeente op hetzelfde niveau uit te voeren. Dan kan er een financieel profoleem
ontstaan waarop om financiële redenen wordt besloten een lager uniform niveau aan te houden. Daarmee
wordt de nieuwe gemeenteraad beperkt in zijn keuze.
De heer Van Eijsden merkt op dat eenzelfde discussie kan worden gevoerd bij elk onderwerp. Het
probleem waarmee de nieuwe gemeente wordt geconfronteerd betreft de algemene vergoeding die de
gemeente ontvangt Er ligt dan ook een gezamenlijk probleem.
In de zienswijze is opgemerkt dat er geen sprake is van een groot verschil van inzicht over de
beheersplannen. De provincie beweert echter met enige stelligheid dat de harmonisatie die ervoor wat de
provincie betreft ook zal moeten komen, geen opwaarts effed zal hebben. De gemeenten beweren niet dat
er op alle onderdelen van een dergelijk effed sprake zal zijn maar beseffen dal harmonisatie in het
algemeen een opwaarts effed zal hebben. Uiteindelijk is de uitwericing van de fusie op de plannen van
belang. De provinde hanieert daarbij een theoretische benadering; de gemeenten zijn meer op de praktijk
gericht en moeten rekening houden met de mening van de bevolking over de ftjsie. De bevolking is in het
algemeen daarvan geen voorstander en dan is het lastig om hen mee te delen dat het ondemoudsniveau
lager moet.
Mevrouw Van der Ruit herinnert eraan dat in het vorige overieg in Schoonhoven de provinde ook weinig
begrip had voor een probleem waannee gemeenten worden geconfronteerd; het uitieggen waarom
gemeenten moeten fuseren. Algemeen tiieoretische uitspraken worden niet door inwoners herkend en de
indruk bestaat dat de provincie dat niet inziet.
De heer Eijsackers erkent dat dat een lastige mededeling is. Er zou niet moeten worden beweerd dat het
niveau wordt veriaagd maar dat het onderhoudsniveau op een behooriijk peil is.
In het BMC-onderzoek wordt gesteld dat de herindeling een financieel probleem zal opleveren. Ook
onderdelen van de zienswijzen zijn niet con^ed en in dit overieg moet duidelijk worden dat er geen
probleem zal ontstaan en zal over de juistheid van die zienswijzen moeten worden gesproken. Welke
ideeën burgers over een fusie hebben, is bekend. Dat de Krimpenenwaard een veengebied is waar extra
geld voor beschikbaar zou moeten komen, is de provincie bekend. Dat heeft echter geen relatie met de
herindeling.
De heer Eland merkt op dat als, zoals ook in de discussie over de salarissen is beweerd, ook nu weer wordt
beweerd dal de nieuwe raad bepaalt, het weinig zinvol Is dit overieg te blijven bijwonen. Er zouden
vergelijkingen worden gemaakt en dan kan blijken of gemeenten van eenzelfde omvang hogere salarissen
uitkeren. Er kunnen ook keuzes worden gemaakt die lot resultaat hebben dat de herindeling geld oplevert.
De nieuwe gemeente is samengesteld uit vijf gemeenten en dat is een andere situatie dan waarin een
gemeente verkeert die al jaren bestaat. Die effeden zullen blijken als de gegevens van BZK beschikbaar
komen. Salarissen zijn ook afiiankelijk van wat de markt biedt.
De heer Roth benadrukt dal een onderscheid moet worden gemaakt naar kosten die voortvloeien uit de
herindeling en kosten die daar niet toe kunnen worden gerekend. Wat moet worden besteed aan het
onderhoud van de kapitaalgoederen, staat los van de herindeling. De harmonisering is wel een gevolg van
de herindeling.
De heer Huisman zou het betreuren als de discussie niet verder komt doordat het standpunt wordt
ingenomen dat het komen tot een vergelijk onmogelijk is als de provincie haar standpunt niet wijzigt. Bij een
fusie moet worden geharmoniseerd. De bevolking moei niet worden voorgehouden dat aan een fusie alleen
maar nadelen verbonden zijn; een fusie biedl ook voordelen.
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vergelijken de huidige met een toekomstige situatie en moeten voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Wat
er na een fusie kan gebeuren is onzeker.
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De heer Huisman acht hel niet mogelijk om op basis van de discussie over het beheer en hel onderhoud
een redelijke conclusie te trekken. Harmonisatie op dat terrein is mogelijk als die wordt beoordeeld als
onderdeel van de totale harmonisatie. Dat is niet In het BMC-rapport, in de scan van de provinde of in de
zienswijzen aan de orde gekomen. Het probleem is dat harmonisatie niet meer nader kan worden
onderzocht. Als onderzoek daamaar wordt vemcht zouden alle gemeentelijke verordeningen moeten
worden bestudeerd. Dat is elders gebeurd en heeft vier maanden gekost Dat valt buiten de opzet van dit
onderzoek.
Als een besluit lot herindeling is genomen, zullen gemeenlen in een zo vroeg mogelijk stadium bijeen
moeten komen en moeten zij zo spoedig mogelijk afspraken maken over personeel, het opstellen van een
begroting en voorstellen over de harmonisatie moeten indienen. Harmoniseren houdt niet in het
gelijkschakelen op hel minimale niveau van de inkomsten en het op maximaal niveau brengen van de
uitgaven. Bestudeerd zal moeten worden of ondertioud op een andere manier kan worden uitgevoerd.
Gelijkschakelen behoeft niel allijd geld te kosten. Het is ook mogelijk evenwicht te realiseren.
De heer Van Eijsden meent dat dat in de zienswijzen van de vijf gemeenten aan de orde is gekomen. Er is
gesproken over een achteruitgang en daarover wordl tot op het scherpst van de snede In de raden en
Colleges gesproken. Die achteruitgang is voor bestuurders een van de pijnpunten.
Er wordt meer dan eens beweerd dat de nieuwe gemeente een keuze kan maken. Dal kan tot gevolg
hebben dat in een gemeente minder zal worden gedaan. Dat is voor bestuurders een probleem en maakt
het voor de leden van de werkgroep lastig om de theorie om te zetten naar de weerbarstige reaiiteil.
Harmoniseren betekent niet alles gelijktrekken naar het gemiddelde.
Mevrouw Van der Ruit meent dat zodra de projedgroep en stuurgroep met hun taak beginnen, de
harmonisatie het eerste is waarmee moet worden begonnen.
De heer Roth acht het niet reëel te veronderstellen dat alle gemeenten naar hetzelfde hoge niveau moeten
gaan als een gemeenle nu heeft bereikt Het belastingniveau Is in Schoonhoven het laagste van de vijf
gemeenten. Schoonhoven kan niet veriangen dat de nieuwe gemeente naar dat niveau overgaat.
Nieuwe huisvesting
De heer Eijsackers^ merkt op dat is beweerd dat gemeenten in monumentale, moeilijk verkoopbare panden
zijn gehuisvest. Dat is echter alleen in Schoonhoven en Haastrecht het geval. Het is niet noodzakelijk om
op zo kort mogelijke termijn een nieuw pand le realiseren. Het is mogelijk portocabins te huren.
De heer Dokter merkt op dat de opbrengsten van deze panden een punt van aandacht is. Een nieuwe
investering is een exlra kapitaallast. Deze lasten zullen mede aftiankelijk zijn van een besluit om in elke
kem een kantoor le vestigen.
De heer Eland acht het inzetten van portocabins geen oplossing. Die kosten komen dan ten laste van de
ftidiekosten. Het heeft de voorkeur een nieuw gebouw te betrekken. Die lasten moeten worden afgezet
tegen de huidige lasten en de opbrengsten van de verkoop van de huidige panden. De huisvestingskosten
zullen minimaal € 300.000.= stijgen.
De heringedeelde gemeenten zullen in eerste instantie bijkantoren openen. Na enige tijd worden die
gesloten en zal er riog slechts één gemeentehuis zijn.
De heer Tetteroo bevestigt dat nieuwe gemeenten na enige tijd vanwege de kosten de bijkantoren afstoten.
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De heer Huisman stelt voor om voorbeelden van gemeenten die enkele jaren geleden zijn gefuseerd te
bestuderen. Het is mogelijk een bestaand pand te betrekken.
De heer Eijsackers merkt op dat de nieuwe gemeente Westland enkele jaren heeft gespaard voordat
nieuwbouw werd gerealiseerd. Een deel van de kosten wordt daar ook uit de reserves gedekt
De heer Eland benadnjkt dat de lijdelijke huisvesting die wordt benut zolang nieuwbouw niet kan worden
betrokken, tot de frictiekosten kan worden gerekend. Het betreft Immers dubbele lasten die niet zouden
worden gemaakt als er van een herindeling geen sprake zou zijn. Vergelijking van deze kosten bij nieuw
gevormde gemeenten geeft inzicht. In Zuidpias worden reserves aangewend om de kapitaallasten laag te
houden; dat is geen reële situatie. De kosten van een nieuw kantoor zullen hoog zijn, moeten bekend zijn
en worden afgezet tegen de huidige kosten. Als de kosten voor huisvesting als gevolg van de herindeling
stijgen, ontslaat er een probleem. In een kostenvergelijking moet niet de dekking worden betrokken.
De heer Huisman deelt de opvatting niet dat er een pnobleem ontstaat als de huisvestingskosten stijgen.
Op langere termijn is huisvesting een zorg van elke gemeente en is daarom niet fijsiegereiateerd. Kosten
die wel fusiegerelateerd zijn, zijn in de ftictiekosten opgenomen. Er zullen kosten moeten worden gemaakt
omdat er nu sprake is van verdeelde huisvesting. Vandaar dat die kosten voor een deel fusiegerelateerd
zijn.
De heer Bik merkt op dat een gemeente na circa 30 jaar een nieuw gemeentehuis zal moeten betrekken.
Elke gemeente zal op het vervangen van het gemeentehuis beleid onti/vikkelen. Het betrekken van een
nieuw pand is geen fijsiegerelateerde kostenpost.
De heer Dokter meent dat als een gemeente dat niet heeft gedaan, er wel sprake is van een
fusiegerelateerde kostenpost.
Er worden nu huisvestingskosten voor de K5 gemaakt. Die kosten zullen in mindering op de
huisvestingskosten worden gebracht en dan kunnen de tolale huidige huisvestingskosten worden
vergeleken met nieuwbouwkosten. De totale huisvestingskosten in de Krimpenerwaard zullen hoog zijn.
Als wordt gesproken over nieuwbouw, moet er rekening worden gehouden met een nieuwe fusie over enige
jaren. Een nieuw gemeentehuis zal geen 50 jaar als zodanig een fijndie hebben.
De heer Eland stelt dat als nieuwbouw als gevolg van de fusie hoger is dan de huidige kosten, er sprake
van kosten als gevolg van de herindeling moet zijn. Dit betreft immers een stiudurele kostenverhoging.
Nieuwbouw zal nodig zijn omdat alle afdelingen in één gebouw moeten worden ondergebracht Bovendien
zullen de medewerkers van de K5 gehuisvest moeten worden.
De heer Eijsackers deelt de opvatting dat de huisvestingslasten van de K5 in deze discussie moeten
worden betrokken. In het onderzoek zijn de kosten van de K5 niet meegenomen. Met de opmerkingen van
de heer Eland kan worden ingestemd; de kosten van een nieuw gemeentehuis zullen niet uit de
opbrengsten van de verkoop van panden kunnen worden gedekt. Wat voor soort gemeentehuis heeft men
voor ogen?
De heer Huisman stelt voor om voor het volgende overieg te bestuderen welke huisvestingskosten
gemeenten hebben die onlangs zijn gefuseerd.
De heer Van Eijsden weet dat de meeste panden redelijk voldoen aan hun doel. De meeste gemeenten
hebben niet verwacht dat zij mogelijk spoedig uit hun pand zouden moeten trekken omdat er geen rekening
met een herindeling werd gehouden. Het Is niet realistisch te veronderstellen dat reserves voor nieuwbouw
kunnen worden benut. Deze kosten zijn extra financiële lasten.
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De heer Tetteroo merkt op dat als nieuwbouw wordt gerealiseerd, de nieuwste technieken rond
energiebesparing en klimaatbeheersing kunnen worden benut Dergelijke investeringen verdienen zich
terug.
De heer Huisman trekt op dit punt vooralsnog geen condusies. Praktijkvoorbeelden moeten worden
bestudeerd. De provincie zal infonnatie verstrekken. Nieuwe technologieën moeten in een vergelijking
worden betrokken. Er kan ook worden ovenwogen een pand te huren.

8.

Rondvraaig

Voor het volgende overieg zal worden gesproken over:
•
punten uit hetverslag;
•
de nieuwe huisvesting, en
•
de algemene uitkering, frictiekosten en voorschotten.
De heer Bik zegt toe dat informatie over de KS uit 2006 zal worden gegeven, er zal geen informatie over
een vergelijkbare gemeente worden versti'ekt
De heer Eland vraagt informatie over de salariskosten uit 2007 en 2008 van drie of vier gemeenten die in
2008 zijn gefuseerd en welke salariskosten die gemeenten in 2009 en 2010 hebben. Dan wordt duidelijk of
de salarisschalen zullen stijgen. Informatie van de KS-gemeenten is al aanwezig. Die informatie zou tijdig
van BZK moeien worden verkregen om te kunnen bestuderen.
De heer Bik betwijfelt of die informatie beschikbaar is.
De heer Moïze de Chateleux verwijst naar de onlangs ambtelijk gefuseerde Waard-gemeente. Daar is het
salarisniveau voor en na de ambtelijke fusie gelijk gebleven. Het aanlal formatieplaatsen was gestegen.
De heer Dokter vraagt of gegevens bekend zijn over de inteme inhuur. Salariskosten kunnen gelijk blijven
maar die Inhuur kan stijgen.
De provinde moet uil de jaarrekeningen ook die informatie kunnen verstrekken.
De heer Tetteroo merict op dat de kosten van het inhuren van extemen ook kunnen dalen. Er is onderzoek
naar deze kosten verricht en daaruit blijkt dat er sprake is van een grote bandbreedte; er zijn gemeenten in
salarisniveau gestegen maar er zijn er ook waarbij die kosten zijn gedaald.
De heer Huisman deelt mee dat die informalie niet meer uit de jaarrekeningen blijkt. Hij constateert dat in
de volgende vergadering BZK en provincie hierover zullen rapporteren.

9.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overieg.
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Definitief verstag van het overleg tussen
vertegenwoordigers van de provincie, BZK en
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
gehouden in het gemeentehuis van Vlist in Stolwijk
op 22 Juli 2010 van 1 0 . 0 0 - 13.15 uur

Aanwezig
namens de provincie
dhr, Ph. Huisman
dhr. H, Moïze de Chateleux
dhr. J. Eijsackers

voorzitter
afdeling Bestuur. Financieel Toezicht
afdeling Besluur, Financieel Toezichl

namens BZK
dhr. S. van den Berg

programmadirectie Krachtig Besluur

namens de gemeenten
mw. S. van der Ruit
dhr. J. Beric
dhr. E, Eland
dhr. W. Dokter
dhr. K. Dijksman
dhr. F. Koffeman
dhr. R. van Eijsden
dhr. R. van Leeuwen

adjunct-directeur gemeente Bergambachl
hoofd sedor Middelen gemeenle Nederlek
afdelingshoofd gemeente Nederiek
Hoofd intern Beleid en Bedrijfsvoering gemeenle Ouderkerk
gemeente Ouderkerk
beleidsmedewerker gemeente Schoonhoven
afdeling Financiën gemeente Vlist
gemeente Vlist

Afwezig
dhr. A. van den Berg
dhr P. van Willigen
dhr, J, Kuijlenburg
dhr. W. Roth
dhr, P, Tetteroo
dhr R. Bik

afdeling Besluur, Financieel Toezicht
gemeentesecretaris Bergambacht
gemeente Schoonhoven
beleidsmedewerker Financiën gemeente Schoonhoven
programmadirectie Krachtig Bestuur
programmadirectie Krachtig Bestuur

Verslag
dhr, J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
De heer Moïze de Chateleux deelt mee dat informatie over de huisvestingskosten is opgevraagd en
vericregen van onlangs opnieuw ingedeelde gemeenten. Deze informatie wordt uitgereikt
Er wordt nog informatie verwacht over de salarisontwikkelingen bij heringedeelde gemeenten.
Van dit overieg wordt een zakelijk verslag gemaakt dat in concept aan de gemeenten zal worden verzonden
waarna het in de volgende vergadering kan worden vastgesteld,
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p
Van de zijde van de provincie zijn wijzigingsvoorstellen in het verslag venverkt.
Tekstueel:
Blz. 2, punt 1;
"zienswijze van de gemeente Bergambacht' moet zijn "ziensvrijze van de raad van
Bergambacht"
Blz. 3, 2" tekstblok;
De zin "Van het College ... finandën," moet worden "Van het College is vemomen
dat er sprake zou moeten zijn van een open gesprek waarin ook over financiële
steun aan de gemeenten moet worden gesproken."
Blz. 3, laatste punt
De vergaderingen worden niet in het kantoor van de K5 maar in het gemeentehuis
van Vlist gehouden.
Blz. 5, 3" alinea:
De laatste zin moet zijn: Bij gedeelde zorg en dezelfde uitgangspunten, kunnen
financiële problemen gezamenlijk worden aangepakt.
Blz. 5, 6* alinea:
De zin moet zijn: De heer Eland verwijst naar de financiële zienswijze van de KS
waarin is gesteld dat de punten A en B voor de herindelingsgerelateerde kosten niet
van belang zijn.
Blz. 7:
Crown-normering moet zijn Crow-normering.
Blz, 8, voor 9" alinea: na de zin van de heer Roth moet komen te staan:
De heer Eijsackers merict naar aanleiding van een opmerking van de heer Eland,
die stelde dat uniformering financiële consequenties kan hebben, op dat dat niet
nodig is omdat dat een keuze van de raad zal zijn.
Blz. 8. 9^ alinea:
De laatste zin moet zijn: Daarmee wordt de nieuwe raad beperkt in zijn keuze.
Blz. 11. 6° alinea:
De heer Eland heeft een tekstvoorstel ingediend, "fi-ictiekosten" moet zijn "kosten
als gevolg van de herindeling" Toegevoegd wordt "Dit beu'eft immers een stmcturele
kostenverhoging,"
Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het verslag vastgesleld.
Naar aanleiding van:
Blz. 2. scribenten:

Blz, 2. punt 6:

Blz. 2. punt 7:
Blz. 3, planning:

Blz. 11. 3* alinea:

3.

Mevrouw Van der Ruit zal de heer Van Willigen vragen of deze scribent kan zijn.
Van de zijde van de provincie zullen de heren Eijsackers en Moïze de Chateleux
scribenten zijn.
De heer Van Eijsden deelt mee dat het besprokene onjuisi is weergegeven. De
burgemeesler en secretaris van Vlist kunnen zich niet in de tekst herkennen.
Ook mevrouw Van der Ruit meent dat deze teksl niel overeenstemt met hetgeen in
dat overieg is besproken.
De voorzitter stelt vast dat de provincie hecht aan deze weergave van hetgeen is
besproken. De betrokkenen in Vlist herkennen zich niet in deze tekst.
Volgens mevrouw Van der Ruit is dit de visie van de raad van Bergambacht
De voorzitter heeft begrepen dat dit verzoek in het bestuuriijke overieg is verwoord.
De heer Dokter merict op dat in het eerste overleg van deze planning is afgeweken.
De heer Huisman erkent dat. Aan het einde van elk overieg zal worden vastgesteld
wat in het dan volgende overieg zal worden besproken.
De heer Dokter betwijfelt of de uitspraak van de heer Bik juist is. Daarop is de
geluidsopname opnieuw beluisterd: hetgeen de heer Bik heeft beweerd, ts corect
weergegeven.

Inventarisatie bespreekpunten

De heer Dokter meent dat aandacht moet worden besteed aan de spedfieke situatie van de
Krimpenerwaard. De beheersplannen kunnen op orde zijn; onzeker is of voldoende in de reserves en
voorzieningen worden gestort. Nederiek heeft opgemerkt dat het BMC-rapport op dit punt niet juist was. Er
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blijft echter op dit gebied een finandeel risico voor de nieuwe gemeente aanwezig. De Krimpenerwaard is
een veengebied waar verzakkingen optreden; dat vergt extra investeringen. Wat tussen 2013 en 2020 kan
gebeuren, is onbekend. Daaraan besteden BMC en provinde geen aandacht.
Ook de heer Van Eijsden weet dat deze investeringen niet te kwantificeren zijn maar acht op dit terrein een
financieel risico aanwezig.
Van de zijde van de provincie wordt opgemerkt dat voor de beheersplannen geen risico aanwezig is.
Harmonisatie kan problemen geven.
Genoemde kosten en risico's doen zich ook voor indien er geen herindeling komt. Er was sprake van
achterstallig onderhoud bij de kapitaalgoederen. Met de scan is vastgesteld dat dat probleem zich in het
beheer niet meer voordoet. In de toekomst zal voldoende In dat ondemoud moeten worden geïnvesteerd
zodat niet opnieuw achterstallig onderhoud op dit gebied kan ontstaan.
De zorg die de gemeenten hieromtrent hebben, is voldoende naar voren gebracht.

4.

Huisvestingskosten

De heer Moïze de Chateleux deelt mee dat, omdat daarover In het overieg van 15 juli 2010 is gesproken,
informalie over de huisvestingslasten van gemeenten voor en na de herindeling is opgevraagd. Dal is
gebeurd bij de gemeenten Nieuwkoop, Zuidpias, Binnenmaas, Bodegraven-Reeuwijk en Teylingen;
gemeenten die in de afgelopen vier jaar zijn heringedeeld. Pynacker-Nootdorp, Lansingeriand en de
Waard-gemeenten zullen nog informatie toezenden. Het is nu wel een vakantieperiode, hetgeen invloed
heeft op de hoeveelheid informatie die is verkregen. Er kan nog nieuwe informatie binnenkomen.
De conclusie uit de verkregen informatie is dat:
• het aantal locaties waar gemeentelijke instellingen zijn gehuisvest is afgenomen;
• meerdere gemeenten één van de voormalige gemeentehuizen als bestuurscentmm gebmiken en een
ander gemeentehuis als gemeentekantoor gebmiken;
• in één gemeente sprake was van een uitbreiding van één van de locaties;
• in enkele gemeenten locaties zijn afgestoten of worden verhuurd;
• geen van de gemeenten direcl voor nieuwbouw heeft gekozen;
• één gemeente enige lijd na de herindeling plannen heeft voor nieuwbouw.
Van de zijde van de gemeenten wordt het volgeride opgemerkt;
• Deze voorbeeldgemeenten zijn ontstaan na een fusie van hooguit drie gemeenten. In de
Krimpenerwaard worden vijf gemeenten samengevoegd en er is het samenwerkingsverband. Er is hier
sprake van een groot aantal locaties waar drca 400 personen werkzaam zijn. De voorbeelden zijn dan
ook niet te vergelijken met de situatie waarin de Krimpenenwaardgemeente zal terechtkomen.
• Kunnen de vragen die aan de gemeenten zijn gesteld aan de leden van de werkgroep worden
overhandigd?
• Informatie over de Zuidpias zal van de heer Van Willigen worden verkregen.
• Zijn bij deze gemeenten resen/es ingezet? Indien dat is gebeurd, ontstaat een andere situatie dan
wanneer dat niet is gebeurd.
• Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken.
• Zijn in het overzicht kapitaallasten of exploitatie- en onderhoudslasten weergegeven?
• Van belang in de discussie is of gemeenten die fuseren van gelijke omvang zijn. Als er sprake is van
een grote en kleine gemeente is een besluit over de huisvesting gemakkelijker te nemen.
• Het samenwerkingsverband is niet optimaal gehuisvest
• Het is mogelijk dat de huidige panden, inclusief die van de KS, in stand worden gehouden,
• Uit efficiencyovenwegingen lijkt het raadzaam een nieuw gemeentehuis te bouwen. Dat vergt een
herindelingsgerelateerde last van € 1,5 miljoen.
• De aard van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal anders zijn dan die van een aantal gemeenten
waarvan informatie is ontvangen, Ook het aantal en soort gebouwen zal anders zijn.

50

ÜJ

•o
p
p

M
De condusie is dat de uitgangspunten uit het BMC-rapport nog van kracht zijn. Er worden geen nieuwe
argumenten over de huisvestingslasten ingebracht. Het BMC-rapport prognosticeert een bedrag van
€1,5 miljoen en dat bedrag houden de gemeenlen aan. Provincie en gemeenten verschillen over de
huisvestingslasten van mening en dat geschilpunt kan gehandhaafd blijven. De bestuurders moeten een
besluit nemen.
Van de zijde van de provincie wordt het volgende opgemerkt:
• De vragen die aan deze gemeenten zijn gesteld, zullen worden overhandigd.
• ln dit overzicht worden de totale huisvestingslasten weergegeven.
• In een nieuwe gemeente kunnen fundies over de gemeenten worden gespreid. Er zijn ook gemeenten
die raadsvergaderingen afwisselend in een van de oude gemeentehuizen beleggen.
• Er zijn meer gemeenten die voor de fijsie een samenwerkingsverband hadden; de nieuwe gemeente
Westland is daarvan een voorbeeld.
• Vóórdat medev/erkers bij elkaar worden geplaatst, moei er in gebouwen worden geïnvesteerd.
• Dit
ondenwerp
kan
voor
het
volgende
overieg
weer
worden
geagendeerd.
De
Krimpenerwaardgemeenten zijn terecht van mening dat het karakter van de nieuwe gemeente anders
zal zijn dan de gemeenten waarover informatie ts verkregen.
• Het blijft een zaak van de nieuwe gemeente om een keuze over nieuwbouw te maken.
De heer Van Eijsden constateert dat de provinde op dit onderwerp het BMC-rapport onderschrijft.
De heer Eijsackers deell die opvatting niet. Besproken moet worden of de aannames die BMC hanteert
terecht zijn. De werkgroep moet inzicht verschaffen in de bedragen die de vijf gemeenten en de provincie
hanteren. In dat kader is deze informatie verstiekt
Mevrouw Van der Ruit vraagt wat kan gebeuren als in het rapport wordt opgenomen dat provincie en
gemeenten verschillende beelden over de huisvestingslasten hebben.
De heer Huisman constateert dat de gemeenten van mening zijn dat op basis van die extra informatie geen
conclusies kunnen worden getrokken omdat er sprake is van een onvergelijkbare situatie.
Het lijkt aannemelijk dat de bouw van een nieuw gemeentehuis duurder zal zijn dan het handhaven van de
huidige locaties.
De heer Dokter vraagt of kan worden berekend wat de kosten zijn van het realiseren van nieuwbouw en het
vericopen van de huidige panden.
Een rekenexercitie is hier op zijn plaats. De provincie heeft al erkend dat de kosten hoger zullen zijn dan zij
had berekend. Daannee is een geschilpunt tussen BMC en de provincie opgelost.
De heer Eijsackers acht dat onmogelijk omdat onbekend is hoevee! fte's in het pand moeten worden
ondergebracht Voor de Zuidpias werd berekend dat het aantal fte's met 32 zou groeien; er werd een
afname van 22 fte's gerealiseerd.
In de rekenexercitie zullen de huisvestingslasten van de KS-gemeente, de opbrengst van de verkoop van
de huidige panden en de beschikbaameid van finandële middelen moeten worden betrokken.
Volgens de heer Eland is het aantal fte's in de Waard-gemeenten gegroeid. Wat er kan gebeuren zal
afhankelijk zijn van het startpunt dat een gemeenle inneemt.
De kosten van nieuwbouw zullen afiiankelijk zijn van politieke keuzes. Relevant is de huidige siluatie te
vergelijken met die waarin een nieuw gemeentehuis wordl gerealiseerd. Op welke wijze de nieuwbouw
wordl gefinancierd en wat de gemeente daardoor minder kan doen, is minder relevant.
De heer Van den Berg merkt op dat als de kosten voor nieuwbouw worden vergeleken met die van een
gelijksoortige gemeente, vastgesteld kan worden of de Krimpenenwaard duurder, even duur of goedkoper
uit zal zijn dan die andere gemeente. In geval de toekomstige Krimpenenwaardgemeente hogere kosten zal
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hebben, impliceert dal niet dat de nieuwe gemeente een achterstand op die andere gemeente zal hebben;
de relatie tussen inkomsten en uitgaven moet worden beoordeeld.
De heer Van Eijsden verwijst naar het BMC-rapport waarin wordt gesteld dat de nieuwe gemeente voor
nieuwe huisvesting kan kiezen. In het herindelingsontwerp wordt gesteld dat nieuwbouw afhankelijk zal zijn
van politieke keuzes. In de discussie over de nieuwe huisvesting wordt de stellingname van BMC door de
provincie in twijfel getrokken. In feite zijn provinde en BMC het over dit punt eens en kan op dit onderdeel
een eindcondusie worden getrokken.
De heer Huisman besluit dat de provincie de cijfers nader zal uitwerken.
De heer Van Leeuwen benadmkt dat meer fadoren dan de financiële gegevens van invloed zijn op de
uitkomst van de exercitie. Vragen die dan rijzen zijn; welke panden worden afgestoten, is hergebmik van
panden mogelijk en is herontwikkeling van locaties mogelijk? Alleen cijfermatige vergelijkingen maken, is
niet zinvol.
Mevrouw Van der Ruit benadrukt dat in het BMC-rapport is gesteld dat als voor nieuwbouw wordt gekozen,
kosten zullen stijgen.
Volgens de heer Eijsackers had in het BMC-rapport kunnen zijn opgenomen wal de kosten voor nieuwbouw
zijn of wat nieuwbouw meer kost boven het behoud van de huidige locaties.
De heer Van Eijsden benadmkt dat de discussie is ontstaan doordat de provincie het BMC-rapport in twijfel
heeft getrokken. De gemeenten hebben niet beweerd dat het BMC-rapport het enige is wat van kracht is.
De gemeenten hebben geconcludeerd dat er een financiële zorg is. Die wordt niet verminderd door over
details te discussiëren.
De heer Huisman condudeert dat;
• informatie van andere gemeenten is opgevraagd en in de discussie is betrokken;
• een conclusie over de huisvestingslasten in het overieg van week 30 kan worden getrokken als meer
infomiatie beschikbaar is;
• het uitvoeren van nieuwe berekeningen niet eenvoudig zal zijn omdat het inzetten van nieuwe
technologieën van invloed kan zijn op de beheerskosten;
• BMC op basis van globale berekeningen heeft aangegeven wat de kosten zullen zijn:
• nieuwbouw zal waarschijnlijk duurder zijn dan andere opties;
• bij het handhaven van de huidige locaties zullen meerkosten ontstaan omdal medewericers de
gemeentehuizen moeten aandoen. Die kosten vallen dan niet onder de huisvestingskosten.
De heer Moïze de Chateleux acht dat moeilijk te bepalen omdat nog niet bekend is hoeveel locaties kunnen
worden afgestoten.
De heer Van den Berg merkt op dat effidency kan worden behaald omdat niet meer in elke gemeente een
ambtenaar voor een bepaalde taak is aangesteld en de nieuwe gemeente geen vijf ambtenaren op dat
terrein nodig zal hebben.
De heer Eland benadmkt dat taken al zijn gebundeld en alle ondersteunende diensten al zo efficiënt
mogelijk zijn ingericht waardoor dat voordeel niet meer kan worden gerealiseerd. Efficiencywinst is te
behalen in het ondersteunende proces. Een dergelijke discussie zal ook worden gevoerd zodra wordt
gesproken over de algemene uitkering.
De heer Koffeman vraagt of efficiency kan worden gerealiseerd bij behoud van de huidige situatie. Het zou
overigens onterecht zijn te stellen dat er efficiënter moet worden gewerkt en te beweren dat de huisvesting
over meerdere locaties moeten worden verdeeld.
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De heer Moïze de Chateleux merkt op dat gemeenten die zijn heringedeeld soms met beperkte middelen
het aantal locaties hebben gereduceerd. Dat heeft tot een efficiencyvoordeel geleid. In de verstrekte
informatie is aangegeven op welke wijze die gemeenten een oplossing voor hun huisvestingsituatie hebben
gevonden.
De heer Dokter meent dat het verschil van inzicht tussen het BMC-rapport en het rapport van de provincie
over de huisvestingslasten duidelijk is.
De heer Van Eijsden vraagt of er gemeenten zijn waar nieuwbouw is gerealiseerd.
De heer Moïze de Chateleux verwijst naar de gemeenle Westiand waar vijf gemeenlen zijn samengevoegd.
In die gemeente is jaren gewacht met het realiseren van nieuwbouw.

5.

Frictiekosten, A l g e m e n e Uitkering, de v o o r f i n a n c i e r i n g en de w a c h t g e l d e n

Frictiekosten
De heer Dokter cxsnstateert dat de fiictiekosten beschikbaar komen nadat zowel de Tweede als de Eersle
Kamer met het wetsvoorstel tot herindeling hebben ingestemd. Is het juist dat, zoals de provincie heeft
beweerd, dat bedrag mogelijk eerder beschikbaar kan komen?
De heer Van den Berg stipuleert dat BZK niet de mogelijkheid heeft deze kosten eerder uit te betalen dan
nadat hei. pariement met de herindeling heeft ingestemd en de herindeling een feit is. Op de Eerste Kamer
moet worden gewacht omdat als het wetsvoorstel over de herindeling niet zou worden aangenomen,
andere gemeenten hebben bijgedragen aan deze dan ten onrechte uitgekeerde bijdrage. Er kan worden
onderzocht of een bijdrage in deze kosten al ter beschikking kan worden gesteld nadat ook de Eerste
Kamer met de herindeling heeft ingestemd. In het eerste jaar na de herindeling wordt 40% van de totale
fridiekosten uitgekeerd. Deze regeling is voor alle gemeenten die met een herindeling worden
geconfronteerd van toepassing. Gemeenten zullen een deel van die kosten moeten voorfinancieren.
De gemeenten stellen hierop vast dat partijen het eens zijn met de stelling uit de zienswijze dat gemeenten
kosten maken en zij. vanwege die voorfinanciering, een probleem hebben. Een oplossing is mogelijk indien
de regeling wordt aangepast Het aanbod van de heer Van Straalen om dit verzoek van de gemeenten
onder de aandachtvan BZK te brengen heeft niet tot resultaat geleid. De heer Van Straalen achtte het
verzoek de frictiekosten voor te financieren redelijk en bespreekbaar. In het verslag van het bestuurlijke
overleg tussen de gedeputeerde en de Colleges is overeengekomen dal zou worden bestudeerd op welke
wijze dat te realiseren zou zijn. Een dergelijk verzoek zou ook zijn gedaan bij de herindeling van de
gemeente Zuidpias of Lansingeriand. Wat is de uitkomst geweest van die discussie?
De heer Eijsackers merict op dat de heer Van Straalen heeft beweerd dat de provinde er bij BZK op zal
aandringen of een andere oplossing mogelijk is. Daarover kan geen verschil van mening beslaan.
De burgemeesters van gemeenten die de nieuwe gemeente Zuidpias vormen, hebben over de uitbetaling
van de fridiekosten met de staatssecretaris gesproken. Op advies van de commissie D'Hondt heeft het Rijk
besloten dat de maatstaf herindeling wordt vermimd in die zin dat het wegvallende vaste bedrag van de
algemene uitkering van de bij herindeling betrokken gemeenten acht jaar (twee bestuursperioden) in plaats
van zeven jaar doorioopt
De heer Huisman vraagt BZK te bestuderen of er ten aanzien van de voorfinandering mogelijkheden
aanwezig zijn om gelden eerder beschikbaar te stellen en in het volgende overieg daarover te rapporteren
zodat daarover duidelijkheid kan ontstaan.
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De heer Van den Berg acht hel niet mogelijk in het eerstkomende overieg daarover te rapporteren. De
vraag zal aan de orde kunnen worden gesteld zodra er een nieuw Kabinet is geformeerd.
De heer Eland stelt vast dat de uitspraak in het BMC-rapport juist is. Partijen zijn het er over eens dat de
gemeenlen vanwege de herindeling extra kosien hebben. Daarmee kan dit punt als afgehandeld worden
beschouwd.
De heren Moïze de Chateleux en Van den Berg stemmen daarmee in.
Algemene uitkering
De heer Van Eijsden meent dat het BMC-rapport hierover duidelijk is.
BMC heeft bestudeerd of de nieuwe gemeente zal worden geconfronteerd met finandële problemen. Er is
een financieel beeld over 2009 geschetst en varianten bestudeerd. In het herindelingsontwerp is de zorg
die de gemeenten hebben en die zij in het BMC-rapport hebben onderbouwd, niet onderschreven. Daarover
zou worden gesproken. Die discussie moet zich niet beperken tot de systematiek. Hetgeen Is beweerd over
de vaste bijdrage en de fridiekostenvergoeding, kan juist zijn maar dat verandert niet het probleem van de
gemeenten. Ook wordt betwijfeld of met deze regelingen het te venwachten tekort van de gemeenten zal
verminderen.
De heer Van den Berg benadmkt dat gemeenten met een vergelijkbare omvang als de nieuwe gemeente
Krimpenerwaard, één bedrag uitgekeerd krijgen. De regeling kan niet worden aangepast
De heer Huisman deelt mee dat de fiictiekosten vergoed ing uit hwee elementen bestaat;
• een vergoeding voor het wegvallende vaste bedrag, en
• een uitkering op basis van het aantal inwoners en een bepaald bedrag.
Hel vaste bedrag is voor de kosten die elke gemeente heeft omdat er een raad, een College van B&W en
een griffier moet zijn. In plaats van vijf gemeenten is er nog maar één gemeente en daardoor vervallen een
groot deel van die kosten. Daardoor wordt het bedrag van de algemene uilkering veriaagd.
Uit een ander deel van de uitkering kunnen wachtgelden worden betaald. Na acht jaar vervalt de gehele
vaste bijdrage.
De frictiekostenvergoeding wordt over vier jaar uitgekeerd in een vemouding 40%, 20%. 20%, en 20%.
De heer Koffeman meent dat de frictiekosten andere kosten zijn dan waarvoor de algemene uitkering is
bedoeld.
De heer Eland betwijfelt of het bedrag dat wegvalt aan bestuurskosten even hoog zal zijn als het wegvallen
van het vaste bedrag.
Er wordt beweerd dat de lagere algemene uitkering kan worden gecompenseerd door efficiencywinst. Die
winst zal niet worden gerealiseerd omdat, zoals reeds eerder is beweerd, door de KS-samenwerking al
efficiënt wordt gewerkl. De daling in de algemene uitkering is voor de nieuwe gemeente een grote opgave
en zal ten koste gaan van de dienstveriening aan inwoners. Daardoor hanteren gemeenten een ander
bedrag voor efficiencywinst dan de provincie. Dat is het verschil tussen BMC en de provinde.
Als er sprake was van vijf gemeenten en geen gemeenschappelijke regeling, zouden de gemeenten van
mening zijn dat redelijke bedragen zijn uitgekeerd.
De heer Huisman constateert dat de gemeenten het wegvallen van het vaste deel van de algemene
uitkering als een probleem zien. Uitgezocht kan worden wat precies daarvan wegvalt.
De heer Koffeman achl het onjuist om het wegvallen van het vaste bedrag van de algemene uiUcering
alleen te relateren aan het wegvallen van gemeentebesturen. Er zijn meer kosten die vallen onder de
algemene uitkering.
Het wegvallen van de vaste bijdrage algemene uitkering moet in het geheel van de venwachte toekomstige
financiële problematiek moet in het geheel van de verwachte toekomstige financiële problematiek van de
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De heer Huisman merkt op dat de gemeenten in hun zienswijze een bedrag van € 1,4 miljoen opvoeren
vanwege het wegvallen van de vaste delen van de algemene uitkering. Er wordt echter geen rekening
gehouden met het wegvallen van kosten. Belde aspec;ten moeten worden bezien.
De heer Van Eijsden benadmkt dat in het BMC-rapport wel wordt gesproken over hel wegvallen van de
kosten. In de zienswijze wordt dat niet betiwist
De heer Moïze de Chateleux bevestigt dat het wegvallen van het vaste bedrag niet volledig wordt
gecompenseerd. De nieuwe gemeente wonjt in een positie geplaatst als overeenkomstige gemeenten. De
compensatie wordt gegeven over een periode van acht jaar; een periode waarin de nieuwe gemeente naar
de nieuwe situalie kan toegroeien. De gemeenten stellen dat zij, als gevolg van specifieke omstandigheden,
al in verregaande male zijn gecentraliseerd en daardoor niet voldoende zullen worden gecompenseerd. Met
dat andere inzicht kan worden ingestemd.
Volgens de heer Van Eijsden is daarover niet op deze wijze gesproken. De gemeenten vrezen een
financiële achteruitgang voor de nieuwe gemeente.
De heer Huisman stelt voor op dit onderdeel een vingeroefening op te stellen. Dan kan worden vastgesteld
of het BMC-rapport, een bedrag van € 1,4 miljoen, juist is en ontslaat meer inzichl in de problematiek.
De heer Van Eijsden acht dat niet nodig.
De heer Eland benadmkt dat de gemeenten ook positieve posten in hun berekening opnemen. Een
voordeel waarvan de provincie uitgaat, efficiency, kunnen gemeenten niet meer volledig realiseren
waardoor er een probleem zal ontstaan waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Er bestaat geen
verschil van mening hieromtrent omdat de cijfers kloppen.
De heer Koffeman venwijst naar blz. 47 van het BMC-rapport waar de vervallen bijdragen voor de KS
worden genoemd. Met de efficiency die al is gerealiseerd, benadert de Krimpenerwaard de situatie die er
voor de gemeente Zuidpias was,
Spreker merict daarbij op dat de provincie van mening is dat het percentage vervallen bestuurskosten in het
BMC-rapport ten opzichte van de de vervallen vaste bijdrage opmerkelijk laag is. In de Zuidpias bedraagt
dat percentage ongeveer 50% en voor de Krimpenerwaardgemeente is dat ongeveer 33%. De provincie wil
daarmee aangeven dat de voordelen die in het BMC-rapport en dus in de zienswijze zijn opgenomen, te
laag zijn. De effidency die al is gerealiseerd via de GR-K5, benadert de situatie van de gemeente Zuidpias.
Tevens benadmkt spreker dat de benaderingswijze van de provincie niet juist is. Er moet worden gekeken
naar het geheel van de uilkomst van de toekomstige finandële problematiek van de begroting van de
Krimpenerwaardgemeente en dat vraagt in combinatie met de aangebrachte punten, aandacht. Het is
ongewenst op microniveau de aangebrachte punten weg te redeneren. De provinde zou moeten erkennen
dat het wegvallen van de vaste bijdrage van de Algemene Uitkering een pnjbleem vormt
De heer Huisman benadmkt dat provinde en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Dat de
heer Eland heeft geconcludeerd dat de provincie het eens is met de gemeenten, wordt bestreden; dat moet
nog worden onderzocht.
De heer Dokter acht het gewenst te bezien of de gepresenteerde cijfers corred zijn.
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Het wegvallen van besluurders is geen efficiency maar een veriaging van de bestuurskosten. Efficiency en
veriaging van bestuurskosten lijken te worden gekoppeld. Effidency kan worden bereikt door de
samenwerking.
De heer MoTze de Chateleux merkt op dat in de vaste kosten meer componenten zijn opgenomen dan de
bestuurskosten. Bekeken moet worden welke kosten in het vaste bedrag zijn opgenomen.
De heer Van Eijsden benadmkt dat als gevolg van de korte tijd waarin dit rapport is opgesteld, niet over
kleine verschillen kan worden gesproken. De vaste uitkering heeft teveel aandacht gekregen. Essentieel is
dat de provincie de stellingname van BMC in twijfel trekt
De heer Huisman acht het van belang te discussiëren over de juistheid van bedragen. Vastgesteld moet
worden waarvoor het vaste deel bestemd is en dat te vergelijken met de huidige en wegvallende kosien.
Dan kan blijken of overeenstemming tussen provinde en gemeenten kan ontstaan.
In de zienswijze stellen de gemeenten dat zij onvoldoende op de vasle kosten kunnen besparen. Dat moet
worden bestudeerd en het staat los van het BMC-rapport.
De heer Van Eijsden acht dat mogelijk. In het BMC-rapport zijn enkele finandële gegevens in beeld
gebrachl en is een eindconclusie getrokken.
In de zienswijze is opgemerkl dat het totale saldo voor de nieuwe gemeente lager wordt doordat de vaste
bijdrage vervalt. Dat is een zorg voor de gemeente.
De heer Moïze de Chateleux stelt vast dat BMC componenten meeneemt die tegenover hel wegvallen van
hel vaste bedrag slaan. Bekeken kan worden uit welke componenten het vaste bedrag is samengesteld en
of BMC alle componenten heeft opgenomen. Ook moet worden beoordeeld of meer componenten in die
vergoeding kunnen worden opgenomen. Als daarvan sprake is, moeten die ook in het bedrag van
€ 700.000,= worden opgenomen. Dan kan ook worden beoordeeld of er niet meer kan worden bespaard
omdat effidencywinst al is ingeboekt.
De voorzitter besluit die exercitie de volgende bijeenkomst door te nemen.
Wachtgelden
De heer Moïze de Chateleux veronderstelt dat er in de zienswijze sprake is van een misverstand omdal
wordt gesteld dat wachtgelden niet meer van toepassing zouden zijn en daarom niet meer in de
frictiekosten worden opgenomen. Dat is niet juist; de ww-regeling in plaats wachtgeld wordt wel in de
fridiekosten vergoed.
Voor de gemeenten ontstaat onduidelijkheid wat met de tekst is bedoeld.
Ook hieromtrent hebben de gemeenten een financiële zorg. Een discussie over het al dan niet passen van
de wachtgelden onder de fridiekosten is minder relevant. Het bedrag van € 1,5 miljoen dat in de zienswijze
is genoemd, is gebaseerd op aannames die deels uit het BMC-rapport zijn overgenomen. Ook hier kan
wellicht iets niet kloppen maar dat zou dan ook gezegd kunnen worden over de herindelingscan. Daarin
wordt ook gesteld dal een aantal zaken voor 2013 niel duidelijk is.
Er is voor dit onderwerp een foto gemaakt en op een ander tijdstip kan een andere foto worden gemaakt.
Een tekort wordt voorzien. Afgewacht moet worden ofde bestuurders die zorg over het tekort delen.
De heer Huisman vraagt of een berekening is gemaakt waamit blijkt dat voor wachtgelden € 1.5 miljoen
meer moet worden uitgetrokken. Kan dat bedrag alsnog worden onderbouwd? Zijn deze kosten
frictiekostengerelateerd?
Mevrouw Van der Ruit zegt toe dat op die vraag een antwoord zal worden gegeven. De heer Van Willigen
beschikt over de nodige gegevens.

56

Ui

o
\o
De heer Van Eijsden acht het minder relevant of deze kosten frictiekostengerelateerd zijn. Enkele
problemen bedreigen de finandële positie van de nieuwe gemeente. Ook hier kan over details worden
gesproken en kan worden vastgesteld dat er in theorie geen probleem zal zijn. Dat is niet het probleem. Er
moet een sluitende begroting worden opgesteld.
Het perspedief van waamit een oordeel over de financiële problematiek wordl gegeven, is verschillend. Er
moet rekening worden gehouden met het economisch perspectief. Er kan niet worden volstaan met de
opmerking dat de nieuwe gemeenteraad keuzes zal maken.
Theoretisch kunnen keuzes worden gemaakt en aannames kunnen worden genuanceerd maar de zorg kan
niet worden verminderd.
Mevrouw Van der Ruit benadrukt dat ook op dit punt een financiële zorg bij de bestuurders bestaat die door
de provinde niet wordt herkend. Er kan niel in de beperkte tijd die beschikbaar is worden voorzien wat na
de fusie zal gebeuren. Beoogt de provinde met deze bijeenkomsten op een gemakkelijke wijze een reactie
op de zienswijze te kunnen opstellen? Welke conclusies kunnen eind augustus 2010 worden getrokken als
inzicht is verkregen in de verschillende aannames? Het is mogelijk dat bestuurders de zorg die bij hen
bestaat anders beoordelen dan de werkgroep.
Volgens de heer Van Leeuwen zijn de aannames vraarop BMC en de provinde hun visie baseren even
arisitrair.
De heer Van den Berg acht het mogelijk de verschillen te bezien en te beoordelen of die kunnen worden
geëlimineerd.
Volgens de heer Huisman moet worden beoordeeld of de twee rapporten en de zienswijze reëel zijn. Dat
kan zodra de verschillende punien besproken zijn. In de opdracht is ook gevraagd te bezien wat in andere
gemeenten is gebeurd.
Zorgen over de finandën zijn er, maar kunnen niet worden weggenomen, ongeacht of deze terecht zijn of
niet. Wat mogelijk Is, is te onderzoeken of de gelallen juist zijn, Daama zal ook over de zorg worden
gesproken.
Als de gemeenten van mening zijn dal niet conform de bestuursopdracht wordt gewerkt, moet dat worden
gemeld. Als niet over de djfers mag worden gesproken, is er een probleem.
Mevrouw Van der Ruit benadrukt dat in het herindelingsontwerp op enkele punten een reactie is gegeven
op het BMC-rapport, Daarop ts een zienswijze opgesteld en dat is aanleiding voor deze bijeenkomsten.
Daarin moet niet over kleine punten uit het herindelingontwerp worden gesproken maar over de zorg bij
gemeenten.
Er is niet beweerd dat niet mag worden onderzocht waarop getallen zijn gebaseerd. Die vragen kunnen
worden gesteld en zullen worden beantwoord. De aannames van de gemeenten zijn gebaseerd op andere
visies dan die van de provinde. Vergelijken wordt dan een probleem.
De heer Van Eijsden merict op dat het niet de bedoeling kan zijn alleen de bedragen uit de ziensvirijze
opnieuw te berekenen of naar beneden bij te stellen.
De heer Huisman wijst erop dat inzake de huisvesting informatie is gegeven over gemeenten die niet
helemaal vergelijkbaar zijn, kosten worden bestudeerd en er wordt op temggekomen.
De heer Dokter merkt op dat partijen elkaars standpunt pareren. Moet op deze wijze worden doorgegaan?
De gemeenten trachten djfers op macroniveau te onderbouwen; de provinde trekt ze in hwijfel. Is de
provincte bereid om de gevoelens van de KS-gemeenten en de zorg over de finandën te begrijpen? De
indruk bestaat dat gemeenten niet serieus worden genomen.
De heer Huisman betreurt het als dat idee is ontstaan.
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Deze bijeenkomsten moeten leiden tot conclusies. Problemen mogen niet worden gebagatelliseerd. Niet
alle conclusies zullen door beide partijen worden onderschreven. Dal kan worden beargumenteerd en dan
wordt voldaan aan de opdracht. Er bestaat begrip voor de financiële zorg bij de gemeenten. De werkwijze
kan worden aangepast
De heer Van den Berg venwijst naar wat in het verslag is opgenomen over de werkwijze van deze
werkgroep.
Mevrouw Van der Ruit benadmkt dat ook aan de orde moet komen of er indachtig de financiële zorg
oplossingsrichtingen mogelijk zijn. In het bestuuriijke overieg zal over oplossingen daarvoor moeten worden
gesproken.
Op verzoek van de gemeenten wordt een schorsing ingelast.
-

schorsing-

De heer Van Eijsden deelt na de schorsing mee dat wordt betwijfeld of bestuurders de wijze waarop dit
overleg wordt gevoerd, goed voor ogen hadden. Er werd verondersteld dal er ruimte was voor een open
gesprek wat zou leiden tot een uitkomst voor de problemen waarmee de gemeenten worden
geconfronteerd. Daar die problematiek niet wordt herkend, is er een probleem.
Er bestaat behoefte aan een temgkoppeling naar de Colleges. Op basis daarvan zal worden beoordeeld of
deze bijeenkomsten kunnen worden voortgezet.
Voldoet het overieg vcxir de provinde aan de bedoelingen?
De heer Eijsackers is ervan uitgegaan dat de zorgen van de gemeenlen in beeld zouden worden gebracht
Zodra daarover consensus ontstaat, wordt het mogelijk de zorg te verminderen.
De heer Huisman deelt mee dat ook hij overleg met de gedeputeerde zal hebben.
De heer Moïze de Chateleux merkt op dat zou worden bekeken of de aannames, uitgangspunten en de
ondertiouwing daarbij van het BMC-rapport corred zijn of dat daarin een nuancering moet worden
aangebracht Ook de provincie is van aannames uitgegaan en er wordt beoordeeld of die van toepassing
zijn. Dan kan worden beoordeeld in hoeverre overeenslemming kan worden bereikl.
Mevrouw Van der Ruit vraagt waarom dat niet is gebeurd.
De heer Moïze de Chateleux heeft ervaren dat als de gemeenten om informatie vragen en die wordt
verstrekt deze gelijk terzijde wordt geschoven. Dat is ongewenst
De heer Van Eijsden meent dat partijen onwrikbaar lijkende standpunten hebben ingenomen. Is dat te
wijten aan een houding of is dat het gevolg van de bestuurlijke achtergrond van de opdracht? Het gesprek
met de heer Van Straalen veriiep positiever dan deze gesprekken. Wellicht is de toon gezet in hel vorige
overieg. Als anders wordt gewerkt, zijn wellicht minder bijeenkomsten nodig.
Mevrouw Van der Ruit stelt voor het voorweric in een klein comité le doen.
De heer Van den Berg merkl op dat een wij/zij situatie niet vmchtbaar is. Wellicht kunnen vergaderingen
beter worden voorbereid en kan er minder frequent bijeen worden gekomen. In de tussenliggende periode
kan vooroverieg worden gehouden. Als de rapporten niet met elkaar stroken, moet worden uitgezocht
waarom dal zo is. Met de verschillende scenario's en de aannames die daaraan ten grondslag liggen, kan
rekening worden gehouden. Er zou in bijeenkomsten moeten worden getracht meer inzicht in de verschillen
tussen gemeenten en provinde te krijgen.
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Werkafspraken
De heer Huisman stelt vast dat beide partijen begin volgende week contad opnemen met bestuurders.
Er is afgesproken dat nog aandacht zal worden besteed aan de;
• huisvestingskosten;
• salarislasten:
• wachlgelden;
' kosten die tegenover de vaste uitkering kunnen worden geplaatst
Een kleine wericgroep zal vooroverieg hebben waardoor in een bijeenkomst slechts over geschilpunten
zal worden gesproken,
De heer Berk neemt deel aan de voorbereidende werkgroep en deze veronderstelt dat ook de heer Van
Willigen daarin zal plaatsnemen. Twee medewerkers van de provincie zullen daarbij aanwezig zijn en de
heer Van den Berg zal bekijken wie vanuit BZK kan deelnemen.
Het overieg van'29 juli 2010 wordt geschrapt. De eerstkomende vergadering is 5 augustus 2010.
Het afgesproken rekenwerk zal worden uitgevoerd.

Rondvraag/Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebmik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun Inbreng en sluit het overieg,
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Definitief verslag van het overleg tussen
vertegenwoordigers van de provincie, BZK en
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
gehouden in het gemeentehuis van Vlist In Stolwijk
op 5 augustus 2010 van 10.00 - 12.15 uur

Aanwezig:
namens de provincie
dhr Ph. Huisman
dhr. H. Moïze de Chateleux
dhr. J. Eijsackers

voorzitler
afdeling Bestuur. Financieel Toezicht
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht

namens BZK
dhr. R. Bik

programmadirectie Krachtig Bestuur

namens de gemeenten
dhr. P. van Willigen
dhr. J. Berk
dhr. K. Dijksman
dhr. F. Koffeman
dhr. R. van Leeuwen

gemeentesecretaris Bergambachl
hoofd seclor Middelen gemeente Nederlek
gemeenle Ouderkerk
beleidsmedewerker gemeente Schoonhoven
gemeente Vlist

Afwezig:
mw. S. van der Ruit
dhr E. Eland
dhr R. van Eijsden
dhr W. Dokter
dhr. A, van den Berg
dhr. J, Kuijlenburg
dhr, W. Roth
dhr. S. van den Berg

adjunct-directeur gemeente Bergambacht
afdelingshoofd gemeenle Nederlek
afdeling Financiën gemeente Vlist
Hoofd intern Beleid en Bedrijfsvoering gemeente Ouderkerk
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht
gemeente Schoonhoven
beleidsmedewerker Financiën gemeente Schoonhoven
programmadirectie Krachtig Bestuur

Verslag:
dhr J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de derde bijeenkomst van deze werkgroep met een woord van welkom.
Van dit overieg wordt een zakelijk verslag gemaakt dat in concept aan de gemeenten zal worden verzonden
waama het in de volgende vergadering kan worden vastgesteld.
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Resultaten v a n de t e r u g k o p p e l i n g naar Colleges en van het v o o r b e r e i d i n g s o v e r l e g v a n 2 a u g u s t u s 2010 t e B e r g a m b a c h t
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De heer Huisman constateert dat, ondanks dat de vorige twee vergaderingen enigszins stroef veriiepen,
elke gemeente van mening is dat het overieg moet worden voortgezet.
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Van de zijde van de gemeenlen wordt opgemerict dat
• het niet de bedoeling kan zijn dat de werkgroep kost wat kost over alle cijfers overeenstemming moet
bereiken;
• meningen en standpunten gerespedeerd moeten worden;
• het ongewenst is elkaar te overtuigen van een bepaald standpunt;
• het legitiem is dat tussen de gemeenten en provincie over een aantal ondenwerpen verschillen van
mening blijven bestaan;
• die verschillen ih hel rapport zullen worden vermeld zodal besluurders een besluit kunnen nemen.
Gewezen wordt op de wijze waarop de provincie op uitspraken uit het BMC-rapport over de fridiekosten en
de vaste bijdrage heeft gereageerd. Daarop heeft de gemeente Bergambacht een zienswijze ingediend.
De heer Eijsackers benadrukt dat de wericgroep zich moet baseren op de zienswijzen van de gemeenten.
Deze zienswijzen zijn op het BMC-rapport gebaseerd.
De heer Huisman venwijst naar de opdracht aan de wericgroep; het beoordelen van de juistheid van de
financiële gegevens. Daarvoor zullen de aannames moeten worden beoordeeld. Als deze verschillen,
moeten die verschillen duidelijk worden gemaakt.
Als provincie en gemeenten geen overeenstemming bereiken, zullen de beide visies in hel rapport worden
opgenomen.
Terugkoppeling gesprek 2 augustus 2010
De heer Huisman deelt mee dal in dat gesprek over de taakopdracht van de werkgroep is gesproken. Na
afloop is geconcludeerd dal partijen op sommige punten het wel en op andere ondenwerpen het niet met
elkaar eens zijn. Die verschillende visies worden, zoals reeds is betoogd, beargumenteerd in het rapport
venwoord.
De gemeente Vlist heeft bezwaar aangetekend tegen het feit dat zij voor dat gesprek niet was uitgenodigd.
Na afloop van de vorige bijeenkomst is afgesproken dat dat gesprek zou worden gevoerd met de
gemeenten Bergambacht, Oudericeric en Nederiek. Schoonhoven was daarbij op eigen initiatief aanwezig
ondanks dat daarvoor met de heer Koffeman was besproken dal hel gesprek alleen met die drie
gemeenten zou worden gevoerd. Deze was echter op verzoek van de andere drie gemeenten toch
aanwezig.
Spreker betreurt het dat niemand van de gemeente Vllst aanwezig was. Het is echter niet terecht
aangesproken te worden op hel niet aanwezig zijn van de gemeente Vlist ln het vervolg zullen duidelijke
afspraken moeten worden gemaakt om le voorkomen dat dergelijke misverstanden opnieuw vooricomen.
Als er een probleem ontstaat, moet dired met hem contact worden opgenomen. Het wordt lastig als op
geruchten moei worden afgegaan.
De heer Van Leeuwen erkent dat deze afspraak is gemaakt De gemeente Ouderkeric was door
omstandigheden niet aanwezig. De gemeente Vlist had er alsnog bij moeten worden betrokken om te
voorkomen dal de gemeente zich buitengesloten voelt.
De heer Dijksman vermoedt dat de gemeente Vlist niet bij dat gesprek aanwezig was omdat de
gemeentesecretaris met vakantie is.
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3.

Afspraken ten aanzien van voortgang werkzaamheden

De heer Huisman deelt mee dat de heer Van Willigen bereid is namens de gemeenten scribent te zijn. Hij
zal daarbij worden ondersteund door afgevaardigden van de andere gemeenten.
Van de zijde van de provinde zijn de heren Eijsackers en Moïze de Chateleux scribenten. Na dit overieg
kunnen scribenten beginnen met het opstellen van het rapport.
De heer Koffeman vraagt of het rapport op 24 augustus 2010 gereed kan zijn; dan hebben Colleges de tijd
om het rapport te bespreken.
De heer Huisman benadmkt dat de werkgroep in korte tijd het rapport moet opstellen. Van bestuurders mag
worden verwacht dal ook zij zich inspannen het rapport, nadat het op 26 augustus 2010 is verschenen, vóór
het bestuurtijke overieg van 7 september 2010 te bespreken. Als het rapport eerder kan verschijnen, zal dat
ook gebeuren.

4.

Definitief verslag bijeenkomst 15 juli 2010

De heer Huisman deelt mee dat de wijzigingen zijn verwerkt en de geluidsopname opnieuw zijn beluisterd.
Het besprokene was corred weergegeven. Het verslag wordt vastgesteld.

5.

Conceptverslag 22 juli 2010

Van de zijde van de provincie zijn wijzigingsvoorstellen in dat conceptverslag ven/verkt.
De heer Koffeman heeft eveneens wijzigingsvoorstellen ingediend.
Tekstueel:
De wijzigingen van de zijde van de provincie en het tweede en derde voorstel van de heer Koffeman
worden in het verslag opgenomen.
Blz. 3, 3^ aandachtspunt van onderen:
Blz. 4, 7® aandachtspunt:

450 moet zijn circa 400.
de laatste zin moet zijn "Dat vergt een herindelingsgerelateerde
last van € 1 ,S miljoen."

Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Blz. 9: de heren Huisman en Bik delen de opvatting van de heer Koffeman zoals venwoord in zijn
aanpassing op het verslag niet helemaal.
De heer Bik benadmkt dal de opmerking over het wegvallen van het vaste bedrag in het BMC-rapport niet
juist is. Er kan niet worden gesproken over een last als daartegenover geen kosten staan. Conform de
uitgangspunten van het gemeentefonds moeten er structuur kenmerken zijn aan de hand waarvan
gemeenten kunnen aantonen dat zij in een nadelige positie verkeren. Die kenmerken zijn niet aanwezig. Als
de Krimpenerwaardgemeenten dil standpunt blijven volhouden, plaatsen zij zich buiten de orde van het
gemeentefonds
en boven andere
gemeenten.
De
fijsiegemeente
ontvangt
een
gelijke
gemeentefondsuiticering als een soortgelijke gemeente. De overige Nederiandse gemeenten zullen dat
standpunt niet accepteren. De stelling van de gemeenten in de Krimpenenwaard kan dan ook niet worden
gehandhaafd. Wellicht houdt het gemeentefonds in formules onvoldoende rekening met specifieke
omstandigheden; daarover kan worden gesproken. Hierin heeft BZK van deze gemeenten geen signalen
voor ontvangen.
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De heer Koffeman benadmkt dat de Krimpenenwaardgemeenten zich afvragen of het gemeentefonds haar
standpunt moet blijven volhouden en dat het niet de bedoeling is om de Krimpenerwaardgemeenten buiten
de orde van het gemeentefonds te stellen. De uitgangspunten bij een herindeling van het fonds, zouden ter
discussie kunnen worden gesteld. De nieuwe gemeente zal op basis van de huidige uitgangspunten een
achtemitgang in de inkomsten moeten opvangen.
De fiidiekostenvergoeding is noodzakelijk. Finandële problemen moeten ondanks dat er sprake is van een
economische crisis, worden opgelost. Vanwege de daling van inkomsten, ontstaat er een extra dmk op de
begroting van de nieuwe gemeente. Vandaar dat voor een overgangssituatie wordt gepleit.
De heer Bik constateert dat volgens de gemeenten de vaste bijdrage naar de gemeenten zou moeten
temgvloeien. Hiervan kan zoals aangegeven geen sprake zijn. De Krimpenenwaardgemeenten pleiten nu
voor iets anders namelijk voor een grotere differentiatie over de tijd van de tijdelijke maatstaf herindeling. Zij
zien zich in de overgangsfase en vanwege de context waarbinnen moet worden gewerkt, voor een
financieel probleem geplaatst. De frictiekostenvergoeding was. zo bleek uit onderzoek, in het algemeen
voldoende. Desondanks is deze component verruimd. Als de herindeling vier jaar geleden een feit zou zijn
geweest, zou de nieuwe gemeente € 4 miljoen minder uit dat fonds hebben ontvangen. Als blijkt dat de
vergoeding niet toereikend is, moet dat worden gemeld. Tot nog toe heeft BZK geen gronden gehoord die
aangeven dat deze maatstaf voor deze gemeenten ontoereikend is.
De economische crisis staat los van deze herindeling en bestaat ook bij niet herindeling. Dit argument kan
dan ook buiten beschouwing worden gelaten.
De heer Eijsackers meent dat de laalsle uitspraken van de heer Koffeman niet te onderbouwen zijn. Door
de commissie D'Hondt is de eerder genoemde vermiming er gekomen. Een deel van de inkomsten van de
nieuwe gemeente valt weg maar daarvoor komt deze frictiekostenregeling de gemeente tegemoet
De heer Huisman merkt op dat deze discussie onder agendapunt 7 zal worden voortgezet. De visie van de
gemeente Schoonhoven wordt in het definitieve verslag van het overieg van 22 juli 2010 venwoord. Niet
iedereen zal het met die opvatting eens zijn.

6.

Huisvesting

De heer Huisman merkt op dat in het BMC-rapport en in de zienswijze, van de bouw van een nieuw
gemeentehuis wordt uitgegaan. Over de realisatie van een nieuw gemeentehuis is bij andere, recentelijk
gefijseerde, gemeenten informatie opgevraagd.
De heer Moïze de Chateleux deelt mee dal het vanwege de vakantieperiode niet mogelijk was van alle
benaderde gemeenten de gewenste informatie te ontvangen. De informatie geeft een beeld over de
huisvestingskosten waarmee deze gemeenten zijn geconfronteerd.
De gemeente Westiand, ontstaan na een fusie van vijf gemeenten in 2004, telt circa 100.000 inwoners en
heeft de vijf gemeentehuizen gehandhaafd en de gemeentelijke diensten over die vijf locaties verspreid. Er
is overwogen een nieuw gemeentehuis te realiseren; kosten € 82 miljoen. Een extern bureau is
ingeschakeld om te beoordelen of nieuwbouw een juist besluit zou zijn. Dat bureau berekende dat dat
bedrag niet voldoende zou zijn waarop Is besloten niet tot nieuwbouw over te gaan.
De heer Eijsackers merkt op dat in die gemeente eerst is bestudeerd hoeveel medewerkers de nieuwe
gemeente zou tellen en waar de raadszaal zou moeten komen. Het nadeel van spreiding over meerdere
locaties wordt voor een deel opgevangen door het mailverkeer.
Sommige gemeenten hebben bewust gekozen voor het aanhouden van twee of meer locaties. De
gemeente Lansingeriand heeft tot nieuwbouw besloten omdat de vijf locaties waar personeel was
gehuisvest, te klein waren om het groter aantal medewerkers te kunnen huisvesten. Dat aantal stijgl omdat
de nieuwe gemeente in de periode 2007-2015 groeit van 45.000 naar circa 75,000 inwoners. Een extem
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bureau heeft berekend dat nieuwbouw daar 6% goedkoper zou zijn dan het handhaven van de huidige
locaties.
De heer Koffeman herinnert er aan dat de heer Tetteroo heeft aangegeven dat veel gemeenten beginnen
met verschillende locaties vanuit een dienstverieningsconcept maar vanwege het kostenasped later
besluiten om naar centrale huisvesling over te gaan.
De heer Van Leeuwen stelt vast dat:
• elke herindeling onafhankelijk van het aantal gemeenten dat daarbij is betrokken, uniek is;
• In het BMC-ondezoek de kosten voor het aanhouden van de verschillende loc:aties zijn becijferd, en
• is bekeken wat met de huidige locaties kan gebeuren en wal afsloten van die locaties oplevert.
Verschillende factoren zijn van invloed op het besluit nieuwbouw te realiseren waardoor het in deze fase
onmogelijk is te calculeren wat nieuwbouw in de nieuwe Krimpenerwaardgemeente zal kosten. Als wordt
besloten de verschillende locaties te handhaven, zal dat ten koste van bijvoorbeeld de efficiency kunnen
gaan. Dat moet ook in een besluit over nieuwbouw worden meegenomen. De discussie over nieuwbouw of
handhaven van de bestaande locaties, zal in de nieuwe gemeente worden gevoerd. BMC heeft
aangegeven wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn.
De heer Van Willigen merkt op dat nieuwbouw optimaal kan zijn. Als nieuwbouw niet mogelijk is, moet
worden beoordeeld wat dan mogelijk is. Elke oplossing zal gevolgen kunnen hebben voor andere
mogelijkheden. De mogelijkheden moet de werkgroep in zijn rapport melden. Besluurders moeten dan een
besluit nemen.
De nieuwe gemeente zal zo goed mogelijk moeten fundioneren; dat wordt met de fusie beoogd. Het
voorbeeld van de Waard-gemeenten is niet van toepassing omdat daar geen sprake van een herindeling is.
Daar is vanuit efficiencyoverwegingen gekozen voor centralisatie van alle medewerkers waarvoor units
worden benut.
De situatie in de Krimpenerwaard is anders dan in de nieuwe gemeenten Bodegraven en Zuidpias. De
nieuwe gemeente Bodegraven is samengesteld uit twee gemeenten en in Zuidpias was één gemeente
groter dan de andere gemeenten. De Krimpenenwaard kent nu vijf relatief kleine gemeenten en in geen
enkele gemeente is ruimte om al het personeel dat de nieuwe gemeente zal hebben, le huisvesten.
De heer Moïze de Chateleux merkt op dat om infonnatie over andere, heringedeelde, gemeenten is
gevraagd. Een gemeente kiest voor een oplossing en elke oplossing heeft finandële gevolgen.
De heer Huisman meent dat in het rapport van de werkgroep kan worden opgenomen dat realisatie van
nieuwbouw een optimale oplossing zal zijn en suboptimale oplossingen denkbaar zijn. Als tot nieuwbouw
zal worden besloten, zal dat volgens het BMC-rapport leiden tot een last van € 1,5 miljoen. BMC houdt
rekening met investeringen en de verkoop of het beëindigen van de huur van andere panden maar niet met
mogelijke besparingen op bijvoorbeeld de energierekening. In het rapport zullen gemeenten en de provincie
argumenten opnemen waarom voor een oplossing kan worden gekozen. De opvatting van gemeenten en
provinde zijn gebaseerd op aannames die oorzaak zijn van de verschillende uitkomsten.
De heer Van Leeuwen wijst erop dat BMC een optie aangeeft welke op aannames is gebaseerd. Een van
de aannames is dat bij een investering van € 40 miljoen opbrengsten staan als gevolg van de verkoop van
panden. Die vericoop kan € 20 miljoen zijn maar ook hoger of lager uitvallen.
De heer Eijsackers acht een kleiner gemeentehuis mogelijk waardoor de investering lager zal zijn. De
kosten van een kantoonwericplek zijn bekend. De kosien van een wericplek van een gemeentehuis kunnen
daarmee worden vergeleken. Een vergelijking met andere gemeenten is reëel.
Zowel over de kosten van een nieuw gemeentehuis als over de salariskosten zijn in de zienswijzen
opmerkingen gemaakt en daarop zal de werkgroep in het rapport moeten ingaan.
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De heer Willigen zegt dat hij voor de bepaling van de investeringskosten van een vuistregel is uitgegaan,
BMC gaat voor nieuwbouw niet uit van een onredelijk bedrag.

7.

Frictiekosten

inclusief

de

voorfinanciering,

de

wachtgelden,

de

ontslag-

vergoedingen en het vaste deel van de Algemene Uitkering
Frictiekosten
De heer Huisman merkt op dat bij de bespreking van het verslag van de vorige bijeenkomst over de
frictiekosten is gesproken.
De heer Moïze de Chateleux verwijst voor een toelichting over wat tot de frictiekosten kan worden
gerekend, naar het financieel onderzoek dat voor de herindelingsvariant is verricht. Nadere informatie is
aan de vijf gemeenlen toegezonden. De provincie baseert zich op het rapport van de Raad voor de
financiële vemoudingen.
De heer Koffeman merkt op dat de gemeenten een reële inschatting van de fridiekosten waarmee de
nieuwe organisatie wordl geconfronteerd hebben gemaakt. De nieuwe raad zal na 1 januari 2013 o.a. over
de subsidieveriening aan sportverenigingen besluiten moet nemen. Dergelijke subsidietoekenningen
kunnen, als de gemeente wordt geconfronteerd met lagere inkomsten, in gevaar komen.
De vaste bijdrage zou niet in één keer moeten worden beëindigd maar over een langere periode moeten
worden afgebouwd. Dat zou geen negatief effed op het gemeentefonds hebben omdat uiteindelijk alle
bedragen temgvloeien in het fonds en over alle gemeenten worden verdeeld. Zo'n werkwijze zou in het
belang zijn van alle gemeenten die met een herindeling worden geconfronteerd en daarmee wordt een
probleem opgelost wat niel ten koste gaat van andere gemeenten.
Vast moet staan wat onder fridiekosten kan worden gerekend.
De heer Bik merkt op dat hiermee een nieuw financieel vraagstuk, de subsidieveriening aan organisaties in
de gemeenle, wordl opgevoerd. De gemeenten moeten zich op de nieuwe situatie voorbereiden hetgeen
niet eenvoudig is omdat zij aan verplichtingen zijn gebonden. In de periode tot aan de fijsie kunnen al
harmonisatiemaatregelen op dit terrein worden genomen. Er zullen, ook in het subsidiebeleid van de
nieuwe gemeente,, keuzes moeten worden gemaakt.
Zoals op blz, 3 van dit verslag, bij de bespreking van het verslag van hel overieg van 22 juli 2010, al is
aangegeven hebben de gemeenten in de Krimpenenwaard in de visie van BZK geen recht op de vaste
bijdrage zoals voorgesteld door de gemeenten.. De uitgangspunten van het gemeentefonds moeten
gehanteerd worden.
In dat overleg heeft de heer Van den Berg toegelicht waarom de vergoeding van de fridiekosten niet eerder
kan worden toegekend. Eerdere gelijksoortige verzoeken zijn afgewezen. Bij beantwoording van Tweede
Kamervragen is gebleken dat de verdeling - 40%, 20%. 20%. 20% - goed aansluit bij de kostenontwikkeling. Deze vergoeding moet enigszins gelijkmatig zijn verdeeld omdat die kosten ten laste van alle
andere gemeenten komen.
De kosten voor de bestuursorganen vormen het grooiste deel van het vasle bedrag. Over de opbouw over
de verschillende dusters is een overzicht uitgereikt
De heer Eijsackers benadmkt eveneens dat nu al moet worden gewerkt aan harmonisatie van het
subsidiebeleid. De fridiekosten zullen voldoende zijn om kosten te dekken. Met organisaties zal over de
mogelijke afbouw van subsidies moeten worden gesproken. Fridiekosten zijn niet besiemd om stmdurele
uitgaven te financieren. De nieuwe gemeente zal aan moeien geven wat reële fridiekosten zijn geweest en
welke andere kosten met deze vergoeding zijn gedekt.
De heer Huisman stelt vast dat de vraag wat onder de fridiekosten wordl begrepen, is beantwoord.
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De heer Van Willigen dankt de provincie voor de informatie die over de fridiekostenvergoeding is verstrekt
Er was om informatie gevraagd om meer inzicht te verkrijgen in de koslen(X)m pone nten die in de
frictievergoeding zijn opgenomen in gemeenten waar van een herindeling sprake is geweest. Daarover Is in
de raad van de nieuwe gemeente Zuidpias veranhwoording afgelegd. Beschikt de provinde over die
gegevens?
De heer Eijsackers wijst erop dat per gemeente kan worden vastgelegd wat onder de fridiekosten wordt
volstaan. Met dat eigen beleid moet bij een vergelijking rekening worden gehouden. Frictiekosten zijn geen
geoormerkte kosten. Voorkomen moet worden dat de herindeling meer kost dan wat aan de
frictiekostenvergoeding wordt ontvangen. Dat zou kunnen leiden tot negatieve public:aties over
herindelingen in dagbladen.
De heer Dijksman merkt op het volgende op:
1.
In de frictie koste nve rgoeding is een component opgenomen vanwege het wegvallen van het vaste
bedrag. Als dat bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld, resteert een
bedrag van € 10,1 miljoen. Over vierjaar, tol 2017, wordt het bedrag dat beschikbaar is uitgekeerd en
per 1 januari 2017 wordt de nieuwe gemeenle met een korting van netto € 1,6 'miljoen geconfronteerd.
2.
Het vasle bedrag wordt voor een groot deel benut voor de bestuursorganen. Een groot deel van de
kosten voor de bestuursorganen is in de Gemeenschappelijke Regeling ondergebracht. Die regeling
wordt voortgezet. Welke visie hebben provincie en BZK daarop?
3.
De herindelingsc:an is de basis. Wat gebeurt daarmee als op de Algemene Uitkering wordt gekort?
4.
De gemeente Ouderkerk was een artikel 12-gemeente. De gemeente streeft naar een stmdurele
dekking. Eind 2016 wordt de laatste 20% uitgekeerd en na 2021 zal de nieuwe gemeente geen extra
geld vanwege deze herindeling meer ontvangen. Dat is geen stmdurele oplossing. De frictiekosten
zijn daarom geen € 17 miijoen maar € 10 miljoen. Als daar nog € 4,1 miljoen vanwege de korting op de
Algemene Uitkering vanaf gaat. blijft zoals ook in het BMC-rapport is vermeld, weinig over voor de
dekking van de fridiekosten.
Uit een gesprek met de gemeente Alblasserdam is gebleken dat de kosten van de voorfinanciering niet uit
de fridiekosten worden vergoed.
De uitkering van € 17 miljoen is discutabel als rekening moet worden gehouden met het feit dat gedurende
acht jaar telkens een bedrag van € 1,6 miljoen wordt ingehouden.
De heer Bik geeft aan dat de begrippen zoals het vervallen van de vaste bijdrage, tijdelijke verdeelmaatstaf
herindeling en de componenten daarvan vermoedelijk teveel door elkaar worden gebmikt. Overigens acht
de heer Bik de kans klein dat een nieuw verzoek voor voorfinanciering zal worden ingewilligd. Ten aanzien
van de berekening door de gemeenten daarvoor geldt dat de kosten voor bestuurders niel meteen per
1 januari 2013 wegvallen omdat rekening wordt gehouden met uit te keren wachtgelden. Geleidelijk aan
zullen die kosten vervallen.
De heer Huisman benadrukt dat voor de berekening van de frictiekostenvergoeding het vaste deel en een
bedrag per inwoner van belang zijn. Het vaste deel zal voor een periode van acht jaar in de Algemene
Uitkering worden vergoed. Het vaste deel valt weg omdat kosten voor burgemeesters, secretarissen,
wethouders en gemeenteraadsleden wegvallen.
De heer Van Leeuwen merict op dat het bedrag van € 1,6 miljoen stapsgewijs wordt verminderd. Na drie
jaar is wellicht nog slechts € 800,000,= nodig en wordt geld voor andere zaken overgehouden. De
herovenweging van het Rijk zal effect hebben op de uitkering uit het gemeentefonds. Zal dat weer effed
hebben op de omvang van de uit te keren frictiekosten? Loopt de nieuwe gemeenle op dat ten'ein een extra
financieel risico?
De heer Bik merkt op dat onbekend is welke maatregelen een nieuw Kabinet zal nemen.
De opmerking van de gemeenten, zal worden voorgelegd aan de afdeling Beleid van het ministerie.
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Ook de heer Moïze de Chateleux kan niets zeggen over de effeden van nieuw kabinetsbeleid op
herindelingen, Als hieuw beleid wordt ontwikkeld, zouden lopende herindelingen moeten worden ontzien.
Als de gemeenten van menig zijn dat de economische recessie hen voor pnDblemen stelt, kan minder geld
aan de gemeenschappelijke regeling ter beschikking worden gesteld. Een dergelijke ontwikkeling doet zich
bij Haaglanden voor.
De heer Van Willigen vraagl een toelichting op het door BZK verstrekte overzicht over de opbouw van het
vaste bedrag waarin een daling van de kosten voor openbare orde en veiligheid wordt verondersteld; die
daling zou 16% bedragen. De kosten die wegvallen doordat het aantal bestuurders afneemt, verklaart deze
daling niet
De heer Bik zegt toe uit te zoeken waarop dat percentage is gebaseerd.
Het is niel eenvoudig vast te stellen welke kosten precies onder de genoemde posten uit het overzicht
"Opbouw vast bedrag tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling obv Gemeentefonds uitgangspunten" vallen.
Waarschijnlijk is het overzicht gebaseerd op de uitgangspunten die het gemeentefonds hanteert. Meer dan
de achteriiggende formule is hem niet bekend.
De heer Huisman constateert dat de frictiekosten geen punt meer van bespreking zijn. Er is informatie
verstrekt over de onderbouwing van fridiekosten. Gemeenten die al eerder zijn benaderd, zullen opnieuw
worden benaderd met de vraag inzicht te verschaffen in de realisatie van de fridiekosten. N.B. Volgens mij
is hiervoor geconcludeerd dat dit weinig toegevoegde waarde heeft omdat elke herindeling uniek is en dat
het eigen beleid van de gemeenten is om te bepalen welke kosten als frictiekosten zullen worden
aangemerkt Er is nu informatie verstrekt die inzicht geeft in de kostencomponenten die in de
ftictievergoeding zijn opgenomen. Hiermee kan worden volstaan. Uitgezocht zal worden of door de
herovenweging de Algemene Uitkering zal dalen.
De heer Van Leeuwen merkt op dat, zoals in hel BMC-rapport is gesteld, de vaste uiticering vervalt en de
bestuurskosten zuljen wegvallen. Als in de bestuurskosten ook andere elementen zijn opgenomen, moet
daarover meer bekend zijn voordal een rekenexercitie wordt uitgevoerd.
De heer Huisman wijst erop dat de formule is opgesteld en de uitgangspunten bekend zijn. Voor het
volgende overleg zou meer duidelijkheid moeten worden gegeven over het bedrag van € 1,4 miljoen dat
voor de wegvallende algemene delen is uitgetrokken en waarom er een bedrag van drc:a € 712.000,=
vanwege wegvallende kosten is opgenomen. Als BZK heeft uitgezocht welke kosten hel beti^eft, kan worden
vastgesteld of dat laatste bedrag juist is.
De heer Bik betwijfelt of de gevraagde informatie kan worden verstrekt.
De heer Dijksman meent dat als de kosten voor orde en veiligheid moeten dalen, posten in de begroiing
kunnen worden geschrapt. Die kosten vallen echter voor een deel buiten de invloedssfeer van de vijf
gemeenten omdal het kosten voor de gemeenschappelijke regeling betreft.
De heer Moïze de Chateleux benadrukt dat de provincie in haar rapport rekening heeft gehouden met het
wegvallen van het vaste bedrag waartegenover wegvallende lasten staan. Volgens de beheerders van het
gemeentefonds is deze daling gerechtvaardigd omdat de hiermee corresponderende lasten als gevolg
van de afname van het aantal gemeenten blijken weg te vallen. Op welke wijze de elementen zijn
opgebouwd, is onbekend.
De heer Huisman acht het gewenst te weten waamit het bedrag van € 800.000.= voorfinanciering
fridiekosten is opgebouwd.
Voorfinanciering van de frictiekosten
De heer Huisman wijst erop dat het Rijk er van uit gaat dat de gemeenten die voorbereidingskosten zelf
vanuit de exploitatie moeten voorfinancieren. De dekking daarvan kan t.l.v. de algemene reserves. Met de
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later ontvangen fridiekostenvergoeding kan de algemene reserve van de nieuwe gemeente weer worden
aangevuld. Sommige heringedeelde gemeenten activeren die kosten.
In de zienswijze is gesteld dat de gemeenten die kosten voomit maken en de daaruit voortvloeiende
voorfinancieringslast € 800.000,= bedraagt. Bekeken moet worden of dat bedrag correct is. De gemeenten
vragen of BZK bereid is tot voorfinanciering over te gaan. Zoals eerder is betoogd, kan BZK op wettelijke
gronden daartoe niet overgaan omdat eerst het pariement het wetsvoorstel tot herindeling moet hebben
aanvaard en de herindeling een feit moet zijn. Over het tempo waarin de bijdrage wordt uitgekeerd, is In het
verieden al eens gesproken.
Als meer informatie beschikbaar kan opnieuw over de voorfinanciering worden gesproken.
De heer Van Willigen zal uitzoeken waaruit het bedrag van € 800.000,= is opgebouwd.
De heer Bik merkt op dal als in het kader van bijvoorbeeld de ESF-regeling een subsidie wordt
aangevraagd, ook niet wordt gesproken over de kosten van voorfinandering van de subsidie en het
bijbehorende renteveriies. Waarom dat nu we! gebeurt, is opmerkelijk. De renteberekening door de
gemeenten is naast dat deze niet transparant niet redelijk om als kostenpost op te voeren,
De heer Koffeman wijst erop dat de gemeenten nu gedwongen worden deze uitgaven te doen.
De heer Huisman meent dat kan worden geïnventariseerd welke kosten inmiddels worden gemaakt, kan
worden ingeschat welke kosten er na 2013 zullen worden gemaakt en kan worden bekeken in welk tempo
die kosten zullen worden temgbetaald. Dan kunnen de voorfinancieringslasten worden berekend. Als dan
blijkt dat de gemeenten met die lasten worden geconfronteerd, kan dat BZK worden gemeld. Of de
provincie met de gemeenten BZK zullen benaderen, zal worden bezien.
Wachtgelden en ontslagvergoedingen
De heer Huisman merkt op dat de gemeenlen een bedrag van € 1 ,S miljoen aan wachtgelden opvoeren.
Kan worden toegelicht op welke wijze BMC dat bedrag heeft vastgesteld?
De heer Van Willigen deelt mee dat dat bedrag op basis van inschattingen is vastgesteld. Er is een splitsing
gemaakt in wachtgelden voor bestuurders en voor ambtenaren. Het aantal wethouders zal met ongeveer
zeven afnemen. Bij de huidige loonsom zal het bedrag dat voor hen aan wachtgeld moet worden
uitgegeven € 300.000,= bedragen. De berekening zal aan de provinde worden overhandigd. De
gehanteerde aannames kunnen worden bekritiseerd maar zijn nodig om de te maken kosten te kunnen
berekenen.
Hoeveel ambtenaren de nieuwe gemeente nodig zal hebben, is niet te voorspellen. Als aan 25 ambtenaren
wachtgeld moet worden uitgekeerd, zal naar schatting de eerste jaren telkens een bedrag van € 1,2 miljoen
aan wachtgeld nodig zijn. Dat bedrag zal na enige tijd kunnen dalen. Als voorbeeld bij deze berekening is
de gemeente Medemblik genomen.
Het is onduidelijk of deze kosten deel uitmaken van de ftidiekosten.
In de zienswijze is zowel aan de huisvesting als aan de wachtgelden aandacht besteed. Het bedrag dat aan
wachtgelden moet worden besteed, zal afnemen maar de huisvestingskosten zullen stijgen. Per saldo zal
het bedrag dat daaraan moet worden besteed, gelijk blijven.
Wachtgelden komen bij elke reorganisatie aan de orde. De hoogte daarvan zal afhankelijk zijn van de
nieuwe organisatiestmduur.
Er is nauwelijks tot geen vacaturemimte.
De heer Moïze de Chateleux merkt op dat bij de vaststelling van de fridiekosten rekening gehouden wordt
met de wachtgelden en ontslagvergoedingen.
De heer Van Willigen is het daarmee eens. Vandaar dat in het informele overieg aandacht is gevraagd voor
de fridiekostenvergoeding.
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De heer Huisman stelt voor af te wachten welke informatie van andere gemeenlen zal worden verkregen.
De berekening van de heer Van Willigen zal worden verspreid.

8.

Salarissen

fJ
p

De heer Moïze de Chateleux deelt informatie uit over de ontwikkeling in de salariskosten bij andere
gemeenten voor en na de fusie. De salarissen blijken in sommige gevallen slechts licht te stijgen en in
enkele gevallen is sprake van een daling. Er is hierbij geen rekeningen gehouden met autonome
ontwikkelingen. Dit past in het beeld zoals de provincie dat in haar rapport heeft vermeld.. In dat rapport is
de nieuwe Krimpenenwaardgemeente vergeleken met stabiele gemeenten van gelijke omvang en
overeenkomstige sodale stmduur en kenmerken.
Er is gesproken met de gemeente Bodegraven en daarin kwam naar voren dat de beoogde omvang van de
formatie geen relatie heeft met de noodzakelijke bezuinigingen. Er is daar beoordeeld wat de meest
efficiënte organisatie is die noodzakelijk wordt geacht. Daamit is geconcludeerd dat een reductie van 20
formatieplaatsen mogelijk is,
De heer Van Leeuwen merict op dat bij gemeenten die zijn heringedeeld de efficiency slerk is verbeterd.
Met het KS-samenwerking sve riDand hebben de gemeenten al een efficiencyverbetering gerealiseerd.
Goede informatie is essentieel om een juist oordeel over deze djfers te kunnen geven. Er is informatie
gegeven over de loonsom maar nog onbekend is of er bij die voorbeeldgemeenten sprake was van
vacatureruimte. Ook bepalend is welke bezettingsnorm gold voor de herindeling en na de herindeling. Het
is riskant om op basis van deze informatie een conclusie te trekken. Het is immers niet bekend wat de
achteriiggende parameters zijn.
De heer Berk acht de situatie in Bodegraven-Reeuwijk niet te vergelijken met die in de Krimpenerwaard.
De heer Van Willigen benadmkt dat vanuil verschillende invalshoeken de omvang van de formatie in een
nieuwe gemeente kan worden beoordeeld. Het heeft geen zin dat partijen elkaar van hun gelijk overtuigen.
De herindeling betreft vijf gemeenten van kwantitatief relatief kleine omvang. De nieuwe gemeente zal drca
55.000 inwoners tellen; een relatief grote overgang. Als het beoogde doel, een bestuurskrachtiger
gemeente, moet worden bereikl, heeft dat zijn effect op de ambtelijke organisatie. Het is mogelijk dat alle
ambtenaren naar de nieuwe gemeente overgaan. Naast de kwantiteit is de kwaliteit van de gemeentelijke
organisatie van belang. De kwaliteit moet worden verbeterd en dat betekent dat het salarisniveau zal
slijgen.
De heer Eijsackers deelt mee dat in het gesprek met de gemeente Zuidpias is gebleken dat daar is
gekozen voor één beleidsmedewerker die beleidstaken uitvoert. Deze is één salarisschaal hoger geplaatst.
De andere beleidsmedewerkers zullen zich, met behoud van hetzelfde salaris, richten op de uitvoering. Een
extern bureau is ingeschakeld om te beoordelen hoeveel medewerkers daar nodig zijn om de laken le
kunnen uitvoeren. Uit dat onderzoek bleek dat de taken met 22 fte's minder kunnen worden uitgevoerd.
De heer Van Willigen meent dat in het rapport beide visies moeten worden venwoord. De bestuurders zullen
dan een besluit moeten nemen.
De temggang van het aantal fte's in de Zuidpias kan ook om finandële redenen - de gemeente wordt
immers geconfronteerd met een tekort van € 7,S miljoen - noodzakelijk zijn.
De heer Koffeman rnerkt op dat het overzicht de reële situatie weergeeft. De situatie in de Zuidpias wijkt af
van die in andere gemeenten.
De heer Van Leeuwen acht het aannemelijk dat de loonsom mede wordt beïnvloed door de structuur van
de nieuwe gemeente. Elke gemeente in de Krimpenenwaard telt circa 10.000 inwoners en er ontstaat één
nieuwe gemeente met drca SS.OOO inwoners. Die groei moet effecten hebben op de opbouw van de
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loonstmduur van de organisatie waarmee rekening moet worden gehouden. De gehanteerde uitgangspunten van de gemeenten en de provincie zijn reëel en moeten worden geacx:epteerd. Op dit punt kan geen
overeenstemming worden bereikt.
De heer Van Willigen merkt op dat infonmatie is gevraagd om inzicht te vericrijgen in het aantal fte's dat
gemeenten hebben. In de nieuwe Krimpenenwaardgemeente zal de kwaliteit van de organisatie moeten
verbeteren. Als blijkt dat de gewenste organisatie omvang te duur is, kan worden beoordeeld of de kwaliteit
ervan lager moet De herindeling is echter bedoeld om een sterkere gemeente te realiseren. Die
doelstelling moet waar worden gemaakt. Op de kwaliteit van de organisatie zal dan ook moeten worden
gestuurd.
Volgens de heer Moïze de Chateleux geven de voorbeelden niet aan dat de nieuwe organisatie goedkoper
zal worden. Dat heeft ook de provincie in haar rapport venwoord. De gemeenten hebben gewezen op
ontwikkelingen in de Zuidpias en benadrukken dat de overgang van kleine organisaties naar één grote
organisatie gevolgen zal hebben. Zowel de gemeenten als de provincie constateren dat er een stijging van
de salarissen is te verwachten. Deze stijging zal lager zijn dan in de zienswijze is aangenomen.
De heer Huisman stelt voor te wachten totdat de informatie van de gemeente Zuidpias beschikbaar komt
Er blijft verschil van mening bestaan. Zowel de gemeenten als de provincie zullen hun visie in het rapport
beargumenteren.

9.

K5

De heer Huisman merkt op dat ook voor de KS kosten worden gemaakt. De K5-medewericers zijn van
gemeenten aflcomstig en zullen in de nieuwe gemeentelijke organisatie temgkeren. De provincie
veronderstelt dat de K5-organisatie een aantal medewerkers zal hebben die functies vervullen die ook bij
gemeenten worden vervuld. Beoordeeld moet worden of functies dubbel voorkomen. De begroting van de
KS moet worden bestudeerd om vast te kunnen stellen of sprake is van dubbelfundies en om vast te
kunnen stellen wal de direde en indirede kosien zijn.
Met dat voorstel wordt ingestemd.

10.

Totaal financieel beeld

De heer Huisman slelt vast dat hierover meer duidelijkheid zal ontstaan als alle informatie Is bestudeerd.

11.

Rondvraag

De heer Dijksman deelt mee dat nog onbekend is wie in het volgende overleg de gemeente Ouderkerk zal
vertegenwoordigen.
De heer Van Leeuwen heeft waardering voor de wijze waarop dit overieg heeft plaatsgevonden.
De heer Moïze de Chateleux deelt die opvatting.
De heer Van Willigen stelt voor dat de scribenten een afspraak maken voor een eerste bijeenkomst Ook
stelt hij voor de vertegenwoordigers van de gemeenten bijeen te laten komen.
Deze afspraken worden na afloop van het overieg gemaakt
De heer Bik deelt mee dat hij niet bij het volgende overleg aanwezig zal zijn. Onzeker is of BZK dan zal zijn
vertegenwoordigd. Hetgeen is toegezegd, zal worden aangeleverd.
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19 augustus 2010,
aanvang 14.00
gemeentehuis Vlist

12.

Sluiting

De heer Huisman is (X)k van mening dat dit overieg in een goede sfeer is veriopen.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt hij de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overieg.
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Definitief verslag van het overleg tussen
vertegenwoordigers van de provincie, BZK en
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
gehouden in het gemeentehuis van Vlist in Stolwijk
op 12 augustus 2010 van 1 0 . 0 0 - 11.20 uur

Aanvirezig:
namens de provincie
dhr. H. Moïze de Chateleux
dhr. J. Eijsackers

afdeling Bestuur, Financieel Toezicht
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht

namens BZK

namens de gemeenten
dhr. P. van Willigen
dhr J. Beric
dhr. T. Valk
dhr F. Koffeman
dhr R. van Leeuwen
Afwezig:
dhr Ph. Huisman
dhr. R. Bik
dhr. K. Dijksman
mw. S, van der Ruit
dhr. E. Eland
dhr. R. van Eijsden
dhr. W. Dokter
dhr. A, van den Berg
dhr. J. Kuijlenburg
dhr W. Roth
dhr. S. van den Berg
Verslag:
dhr. P.J. Emck

1.

gemeentesecretaris Bergambacht
hoofd sector Middelen gemeenle Nederiek
gemeente Ouderkerk (vervanger van dhr K. Dijksman)
beleidsmedewerker gemeente Schoonhoven
gemeente Vlist

voorzitter
programmadirectle Krachtig Bestuur
gemeente Ouderkerk
adjunct-directeur gemeenle Bergambacht
afdelingshoofd gemeente Nederlek
afdeling Financiën gemeente Vlist
Hoofd intern Beleid en Bedrijfsvoering gemeente Ouderkerk
afdeling Bestuur. Financieel Toezicht
gemeente Schoonhoven
beleidsmedewerker Financiën gemeente Schoonhoven
programmadirectie Krachtig Bestuur

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening en mededelingen

De heer Moïze de Chateleux deelt mee dat de voorzitter, de heer Huisman, hem vanochtend heeft berichl
dat hij wegens ziekte is verhinderd.
Een tweede probleem is dat de provinde gisteren is getroffen door een omvangrijke computerstoring.
Spreker is er in geslaagd het eerste concept van de rapportage van de finandële werkgroep via zijn eigen
e-mailadres aan de deelnemers van dit overieg te verspreiden. De vertegenwoordigers van de provincie
hebben echter geen kennis kunnen nemen van gisteren aan hen gestuurde berichten.
De aanwezigen besluiten de agenda le volgen en in de bespreking vooral vast te stellen welke adies op
welk moment nog moeten worden uitgevoerd.
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Het tijdstip van de vergadering van 19 augustus is verplaatst naar 14.00 uur. maar op dat moment is de
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vergaderzaal van ,Vlist al besproken. Daarom wordt besloten om op 19 augustus in Bergambacht te
vergaderen,
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Verslag 22 juli 2010 (definitief)

Hel verslag wordt goedgekeurd.
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3.

Verslag 5 augustus 2010 (concept)

Door de provincie. BZK en gemeenten is een aantal tekstaanpassingen voorgesteld. De medewerkers van
de provinde hebben van een aantal daarvan door de computerstoring geen kennis kunnen nemen.
De heer Koffeman deelt mee zich niet te kunnen vinden in een deel van de verslaglegging onder
agendapunt 7. De discussie is onvolledig weergegeven en het verslag raakt daarom de kern niet.
Desgevraagd zegt hij toe een tekstvoorstel aan te zullen leveren.
Besloten wordt de vaststelling van het verslag uit te stellen tot de volgende vergadering, waarin een versie
met alle ingediende en nog in te dienen voorstellen voor aanpassing zal worden voorgelegd.

4.

Stand van zaken Huisvesting

Dit punt is voldoende besproken voor het opstellen van de eindrapportage van de wericgroep.

5.

Stand van zaken Frictiekosten

De heer Van Willigen deelt mee dat de K5-gemeenten hebben besproken hoe deze kosten het best in de
eindrapportage kunnen worden venwerkt. Men kiest voor het aanbrengen van een helder onderscheid in
structurele en incidentele kosten. Op grond daarvan is een iets andere opzet gekozen voor het presenteren
van de cijfers.
De heer Moïze de Chateleux herinnert aan de afspraak dat aan een aantal heringedeelde gemeenten een
overzicht van de frictiekosten zou worden gevraagd. Is daar nog steeds behoefte aan?
Hij wijst erop dat gemeenten beleidsvrijheid hebben bij de besteding. Dat betekent dat zij daarover geen
verantwoording hoeven af te leggen en dat zij eventueel overblijvende middelen mogen behouden. De
provincie wil dit gegeven kort in de eindrapportage benoemen.
De heer Van Willigen wil uitgaan van hel principe dat incidentele kosten uit de fridiekostenvergoeding
worden voldaan. Het is echter wel essentieel dat die vergoeding toereikend is en omdat de vijf gemeenten
geen ervaring hebben met dit soort processen is dat voor hen lastig te beoordelen. In die zin is men
geïnteresseerd in ervaringen van anderen, maar gegevens daarover zijn niet cmciaal voor het tot stand
komen van de rapportage.
De heer Moïze de Chateleux vraagt of de provincie een aantal gemeenten moet benaderen met de vraag of
zij infonnatie met de KS-gemeenten willen delen. De gemeenten kunnen dat ook zelf doen.
De gemeenten stellen het op prijs als de provincie hierin actie ondemeemt
De heer Van Leeuwen merkt op dat ook de timing van belang is: de fridiekostenvergoeding zou moeten
worden uitgekeerd op het moment dat die kosten worden gemaakt. Valt te achterhalen op welk moment de
meeste kosten moeten worden gemaakt? Ligl het zwaartepunt daarvan voor het besluit over de herindeling
of daama?
De vertegenwoordigers van de provincie wijzen erop dat gemeenten zelf keuzes maken in het tempo
waarin zij harmoniseren. Zo zijn er fusiegemeenten die zijn gesiart met een goed doordachte gezamenlijke
begroting, maar er zijn ook fusiegemeenten die dat hebben gedaan met 'drie begrotingen met een nietje
erdoor'. Het ligt voor de hand en is ook waameembaar dat men eerder van start gaat, en dus ook eerder
kosten maakt wanneer sprake is van een vrijwillig proces.
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De heer Koffeman merkt op dat op dit moment al kosten worden gemaakt.
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De heer Moïze de Chateleux ericent dat maar deze voorbereidingskosten zijn laag in vergelijking met wat
er moet gebeuren om de herindeling praktisch vorm te geven en in gang le zetten.

|0
IO
p

De heer Van Leeuwen vraagt wanneer de herindeling formeel een feit zal zijn.
De heer Moïze de Chateleux beschrijft het trajed dat het advies nog moet afleggen. Ats de minister besluit
het advies om te zetten in een wetsvoorstel, zal dal uileindelijk door de Eerste Kamer worden vastgesteld.
De planning is dat dit. als de procedure zonder horten of stoten verioopt. in het najaar van 2012 gaat
gebeuren.
De heer Van Leeuwen denkt dat bij dit soort processen meer kans aanwezig is op uitstel of afstel dan bij
een vrijwillig proces. Dat kan een reden zijn niet te snel met de concrete voorbereiding op de harmonisatie
te beginnen.
Anderen merken op dat dat ook een besluuriijke keus is. Het is verstandig om in ieder geval ambtelijk in de
voorbereiding te partidperen.
De heer Van Leeuwen herinnert eraan dat de vraag is gesteld of de komende bezuinigingen, en de invloed
die die zullen hebben op het Gemeentefonds, ook een effed zullen hebben op de vastslelling van de
hoogte van de vergoeding voor de fridiekosten.
De heer Bik heeft dit vermoeden bevestigd; de bezuinigingen zullen waarechijnlijk effect hebben op de
uitkeringsfador van het Gemeentefonds en die uitkeringsfador bepaalt mede de hoogte van de
frictiekostenvergoeding. Het bedrag van € 16,6 miljoen staat dus niet met zekerheid vast
De heer Moïze de Chateleux merict op dat mogelijk een uitzondering voor de fridiekosten wordt gemaakt
als de invloed hiervan heel groot zou blijken te zijn. Hij wijst er ook op dat de hoogte van de vergoeding op
een bepaald moment wordt vastgelegd.
Hel is duidelijk dat er sprake is van een zeker risico. Men spreekt af de tekst van de heer Bik in de
eindrapportage te verwerken.

6.

Stand van zaken Voorfinanciering

Oe heer Van Willigen heeft de bedragen onderbouwd die de gemeenten in hun zienswijze hebben
benoemd.
De veronderstelling: dat alle kosten voor 2013 worden gemaakt is onwaarschijnlijk en daarom heeft hij het
financiële overzicht bijgesteld.

7.

Stand van zaken Wachtgelden

De heer Van Willigen heeft ook hiervan een overzicht opgesteld. Hij denkt dat de discussie in de werkgroep
niet verder hoeft te worden gevoerd als het zojuist genoemde principe wordl gehanteerd dat wachtgelden
vallen onder de frictiekosten, die uit de vergoeding daarvoor moeten worden betaald.
Omdat de hoogte van de totale uitgaven onbekend is, is ook de discussie over de exade hoogte van de
wachtgelden dan niet opportuun.

8.

^
Q

Stand van zaken Vast deel AU
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De heer Van Leeuwen herinnert eraan dat is gesproken over het staatje 'Opbouw vast bedrag tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling'. De heer Bik heeft gisteren per e-mail laten weten te verwachten dat uitgegaan
dient te worden van de opbouw van de elementen uit de verdeelmaatstaf van het Gemeentefonds.
De gemeenten herkennen zich daar echter niet in: hoe zou er bijvoortDeeld 16% in de begroting moeten
worden gevonden op de post Openbare orde en veiligheid?
De heer Moïze de Chateleux is het ermee eens dat, wanneer vrij exacte percentages worden gegeven,
daar ook een onderbouwing van aanwezig moet zijn.
De heer Eijsackers suggereert om bij de ontwerper van het systeem te rade te gaan, de heer Boerboom.
De heer Van Willigen heeft deze opgave in een overzicht verwerkt door het veriies, € 1.7 miljoen, eerst te
benoemen, daar vervolgens de € 712.000,= bestuurskosten tegenover te stellen en de overige kosten PM
te benoemen. In deze opzet wordt afgezien van een verdere onderverdeling.
De vertegenwoordigers van de provincie hebben ook van dit stuk nog geen kennis kunnen nemen.
De heer Van Willigen heeft een nadere vraag; maken ambtelijke kosten van de bestuursondersteuning
(griffier, gemeentesecretaris) wel of geen deel uit van de bestuurskosten? Zij maken in principe deel uit van
de ambtelijke formatie.
Hij heeft gisteren een globale berekening van de bestuurskosten uitgereikt.
Om het beeld scherper te kunnen stellen heeft hij P&O opdracht gegeven om op basis van de begroting
2011 een overzicht op te stellen van de kosten van alle bestuursfunctionarissen. Op grond daarvan kan
worden berekend wat de kosten van het nieuwe bestuur zullen zijn. Dat er één burgemeester, één
gemeentesecretaris en één griffier komen is duidelijk. Het aantal wetiiouders is onzeker; in de berekening
gaat hij uit van vijf weihouders in de eersle periode van 4 jaar en daarna van vier wethouders.
Er ontslaat volgens hem een zuiver beeld als enerzijds de huidige ambtelijke formatie wordt afgezet tegen
de venwachte toekomstige fonnatie - hij doet dat door de omvang van de totale formatie van vijf gemeenten
af te zetten tegen de gemiddelde omvang van gemeenten die even groot zijn als de nieuwe gemeente na
de herindeling - en anderzijds de huidige bestuuriijke omvang sec (dus zonder ambtelijke ondereteuning)
tegen de verwachte toekomstige bestuuriijke omvang sec.
Als in de bestuurskosten deze ambtelijke kosten wel worden meegenomen dient rekening te worden
gehouden met de wijzigingen in salariskosten die op andere posten in de begroting ook voorkomen.
Hij zal een en ander uitwerken en in de vergadering van 19 augustus voorieggen.

9.

Stand van zaken Salarissen

Dit punt is voldoende besproken voor het opstellen van de eindrapportage van de werkgroep.

10.

K5

De heer Van Willigen resumeert dat de te beantiwoonden vraag is welke kosten de KS-organisatie maakt die
niet dired aan een producl gerelateerd zijn.
De heer Eijsackers deelt mee dat hier het een en ander over op papier slaat; deze gegevens zullen worden
verepreid en in de volgende vergadering aan de orde worden gesteld.
De heer Van Willigen wijst erop dat deze discussie niet meer aan de orde is als wordt afgesproken dat voor
bestuurskosten de enge definitie wordt gehanteerd: burgemeester, wethouders, raadsleden. Al het andere
dient dan onder ambtelijke kosten te worden geschaard.
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Het hanteren van dit uitgangspunt sfrookl ook met het door het ministerie veretrekte overzicht, waarin wonJt
uitgegaan van 47% bestuurskosten. De uitkeringen worden in totaal met € 1,4 miljoen verminderd, daar
staat € 712.000,= legenover aan veriaging van bestuurskosten en dat correspondeert goed met die 47%.
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Totaal financieel Beeld en
Voortgang Eindrapportage

Onder deze hwee agendapunten wordl het door de provinde opgestelde eerste concept van de rapportage
van de finandële werkgroep aan de orde gesteld.
De scribenten spreken af om op maandag 16 augustus bij elkaar te komen, onder andere om een aantal
met name door de heer Van Willigen voorbereide onderdelen in de rapportage op te nemen.
De heer Van Leeuwen verwacht dat per ondenwerp de standpunten van de provincie en de gemeenten
worden benoemd. Soms komen die overeen, soms zijn er verschillen.
Hij ervaart sommige omschrijvingen als subjectief en verzoekt dat te corrigeren.
Onder de kop Inleiding wordt gesproken over "finandële knelpunten": hij geeft de voorkeur aan de
omschrijving "zorg óm de finandële positie van de nieuwe gemeente".
Onder de kop Aanleiding is sprake van "... een geschetst somber meerjarenperspedief waamit hij het
adjectief "somber" graag ziet geschrapt. Dezelfde zin eindigt met"... om recht te doen aan de realileit',
maar niemand weet wat de realiteit op dat moment zal zijn.
De vertegenwoordigers van de provincie nemen deze opmerkingen mee.
De heer Moïze de Chateleux herinnert eraan dat in de zienswijze aandacht is besteed aan de
beheerplannen en de begrotingspositie. De gemeenten hebben meegedeeld over deze ondenwerpen in dit
verband niet te willen spreken. Moet hier in de rapportage nog aandacht aan worden besteed?
De heer Van Willigen deelt mee dat de gemeenten daarop terugkomen. Er is een alinea gewijd aan de
mening van de gemeenten dat dit wel speelt maar geen direde invloed heeft op de finandële
herindelingspositie. De gemeenten begrijpen heel goed dat zij geen uitzonderingspositie hebben ten
opzichie van andere gemeenten in Nederiand,
De heer Van Leeuwen wijst erop dat ledere gemeente bezig is met het treffen en inplannen van
bezuinigingsmaatregelen, voor een periode passend bij de meerjarenbegroting. ledere gemeente maakt
daarbij eigen bestuuriijke keuzes.
Dil kan tot problemen leiden op het moment dat de herindeling wordt uitgevoerd. Ten eerete dienen de
verschillende bestuuriijke keuzes te worden geharmoniseerd, wat tol fiicties en wisselingen in beleid kan
leiden; ten tweede kan het voorkomen dal voor dat moment door de afzonderiijke gemeenten voorgenomen
noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen niet opportuun zijn. De situatie is gecompliceerd.
De heer Eijsackers suggereert de nadruk te leggen op going concem en af te zien van beleidsvemieuwing.
De heer Van Leeuwen deelt mee dat deze keus al is gemaakl, maar dat is onvoldoende om de
vooriiggende opdracht te beantwoorden. Ingrijpender maatregelen zijn noodzakelijk.
Anderen herkennen het probleem dat de heer Van Leeuwen beschrijft. Het is een ambtelijke opgave om om
te gaan met veranderende bestuuriijke keuzes.
De heer Koffeman herinnert eraan dat eerder van gedachten is gewisseld over de opdracht aan de
werkgroep. De interpretatie daarvan verechilt, mogelijk zelfs per deelnemer. Zo ricJit de provincie zich sterk
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op het cijfermatige asped en is hij van mening dat de discussie breder zou moeten worden gefrokken. Dit
verschil zal tot uiting komen in de standpunten.
De heer Moïze de Chateleux houdt zich aan de opdrachtfonnulering die de heer Van Stralen heeft
gegeven. Die lijn die de voorzitter in de vergaderingen heeft gevolgd sluit daar op aan.
De heer Van Willigen ziet twee mogelijke benaderingen: 'partijen zijn het overwegend oneens, maar
hebben over het volgende overeenstemming bereikt', of 'partijen zijn het grotendeels eens, maar op deze
punien niet'. Hij is zelf van mening dat de verschillen niet zo groot zijn. De opvattingen van gemeenten en
provincie lopen op slechts twee belangrijke punten uiteen, over de salarissen en over de huisvesting. Dat is
legitiem.
De heer Koffeman zou ook het vaste deel AU benoemen als punt waar partijen het niet over eens zijn.
Zijn inbreng was een reactie op de vraag hoe het concept valt. De opvatting over de opdrachtfonnulering
werkt door in de opzet van de eindrapportage.
De heer Moïze de Chateleux omschrijft dat de aanleiding voor het instellen van de werkgroep was dat de
gemeenten aan de provincie verzochten om de bij hen levende zorgen over de financiële toekomst te
delen. De provinde wilde dat, mits die zorgen eerst werden geconcretiseerd. De opdracht aan de
werkgroep is om na te gaan of de bedragen en de onderbouwing daarvan juist zijn.
Het is mogelijk dat in het rapport de conclusie wordt getrokken dat de provincie een deel van de zorgen
onderschrijft.
In bestuuriijk verband heeft de provincie de bereidheid uitgesproken om hel Rijk te benaderen om zaken
voor de gemeenten te bepleiten. De provincie beschikt niet over een eigen budget om de gemeenten
financieel bij te slaan. Wel is toegezegd dat de provincie de kosten van een kwartiermaker zal dragen.
De heer Koffeman wijst erop dat de vemouding in het ter beschikking stellen van de fridiekostenvergoeding
al is gewijzigd in 40/20/20/20. Men ontvangt het grootste deel aan het begin.
De heer Van Willigen vraagt hoe de fridiekosten in het jaar 2012 begrotingstechnisch moeten worden
ondergebracht In dat jaar ontvangen de gemeenten nog geen vergoeding.
Als mogelijkheden worden benoemd dat deze kosten tijdelijk ten laste van de algemene reserve kunnen
worden gebracht, of onder nog te ontvangen bedragen.
De heer Eijsackers vraagt of de gemeenten een duidelijk beeld hebben bij wat de provinde bedoelt met het
stuk over het nieuwe gemeentehuis, met een voorgestelde investering van € 39 miljoen. De
vooronderstelling daarbij is dat de gemeente bij de bouw rekening houdt met de groeifundie die zij denkt te
krijgen, dus dat men uitgaat van het huisvesten van een formatie passend bij een groei van 45.000 naar
75.000 inwoners. Als men dat niet doet, kan in zijn ogen met een lager bedrag voor de nieuwbouw worden
volstaan.
De heer Van Willigen stelt dat in deze fase niel van de gemeenten kan worden veriangd dat zij zich op
exade bedragen vastleggen. Wel is hij van mening dal. indien tot een herindeling wordt besloten, ook voor
centrale huisvesting moet worden gekozen om de doelstelling om aan bestuurskracht te winnen waar te
maken. Het is mogelijk om voor een sobere uitvoering te kiezen en het aantal werkplekken te
minimaliseren, maar een nieuw gemeentehuis kost hoe dan ook veel geld.
De heer Moïze de Chateleux geeft als voorbeeld dat Lansingeriand gunstig heeft kunnen aanbesteden en
zodoende een voordeel ten opzichte van het handhaven van de oude situatie van 6% heeft bereikt.
De heer Van Leeuwen merkt op dat de provinde de focus nu weer bij de kosten legt. De uiteindelijke
uilkomst is afhankelijk van variabelen. Zo is er een opbrengst geraamd van af te stoten panden, maar ook
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die kan mee- of tegenvallen. In het rapport wordt een aanname gedaan van kosten en opbrengsten en de
uitkomsl van geen van beide is volkomen zeker.
Eerder is de afspraak gemaakt dat provinde en gemeenten ervan afzien om te proberen elkaar op dit soort
punten te overtuigen,
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De heer Moïze de Chateleux wilde duidelijk maken dat na de besluitvorming de djfere in de praktijk andere
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kunnen uitvallen.
De heer Van Willigen wijst erop dat de gemeente Westland de ambitie om een nieuw gemeentehuis te
realiseren heeft laten vallen omdat dit financieel niet haalbaar is. Zijn punl blijft dat het realiseren van een
nieuw gemeentehuis bij een besluit tot herindeling aangewezen is en veel geld zal kosten.
De heer Eijsackere wijst erop dat er ook gemeenten zijn die om hen moverende redenen kiezen voor een
apart gelegen bestuurecentmm.

13.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
Volgende vergadering; 19 augustus, 14.00 uur, Bergambacht

79

Definitief verslag van het overleg tussen
vertegenwoordigers van de provincie, BZK en
de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
gehouden in het gemeentehuis van Vlist in Stolwijk
op 19 augustus 2010 van 14.00 - 16.30 uur

Aanwezig:
namens de provincie
dhr. Ph. Huisman
dhr. H. Moïze de Chateleux
dhr. J. Eijsackers

voorzitler
afdeling Besluur, Financieel Toezicht
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht

namens BZK
dhr. R. Bik

programmadirectie Krachtig Bestuur

namens de gemeenten
dhr. R, van Eijsden
dhr, E. Eland
dhr F. Koffeman
dhr. R. van teeuwen
dhr. T. Valk
dhr. P. van Willigen

afdeling Financiën gemeente Vlist
afdelingshoofd gemeenle Nederiek
beleidsmedewerker gemeente Schoonhoven
gemeente Vlist
gemeente Ouderkeric (vervanger van dhr. K. Dijksman)
gemeentesecretaris Bergambachl

Afwezig:
dhr. J. Berk
dhr. K. Dijksman
mw. S. van der Ruit
dhr. W. Dokter
dhr. A. van den Berg
dhr. J. Kuijlenburg
dhr. W. Roth
dhr S. van den Berg

hoofd sector Middelen gemeente Nederiek
gemeente Ouderkerk
adjunct-directeur gemeente Bergambacht
Hoofd intern Beleid en Bedrijfsvoering gemeente Ouderkerk
afdeling Bestuur, Financieel Toezicht
gemeente Schoonhoven
beleidsmedewerker Financiën gemeente Schoonhoven
programmadirectie Krachtig Bestuur

Verslag:
dhr P.J. Emck

Notuleerbureau De Rondvraag

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vierde vergadering van de werkgroep met een woord van welkom.
De heer Valk deelt mee een aantal vergaderstukken niet te hebben ontvangen. Hij beschikt wel over de
laatste vereie van de concepfrapportage van de wericgroep.
De voorzitter noteert de gegevens van de heer Valk en zal zorgdragen voor toezending van de ontbrekende
stukken.
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2. Verslag 5 augustus 2010 ('definitief)
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De vaststelling van dit verslag is uitgesteld naar deze vergadering, opdat de vele voorgestelde
wijzigingen in ééri document konden worden gepresenteerd.
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Het verslag wordl vasigesteld met de voorgestelde wijzigingen, met dien verstande dal:
•
•
•

de tekst: "NB. Volgens mij zou geen nader informatie...punl 7" (pagina 10, midden) wordt
geschrapt.
de drie vraagtekens (pagina 12, bovenaan) worden venwijderd.
de heer Koffeman in de gelegenheid wordt gesteld hel door hem aangekondigde voorslel voor
tekslaanpassing aan te leveren. De voorzitter vraagt hem dat deze week nog te doen en
vraagl de andere vergaderdeelnemers binnen één dag op dil voorstel te reageren, opdat het
tekstvoorstel iri de volgende vergadering kan worden vastgesleld.

Naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitler mee dal het hoofd van de afdeling Financiën
van de gemeente Zuidpias hem heeft bericht dat bij die gemeente in eerste instantie door een
extern bureau een bepaalde benodigde formatieomvang is berekend, waan/an naderhand door
het management is vastgesteld dal deze in de praktijk kleiner kon worden ingevuld. Er was
daarbij geen sprake van een bezuinigingsopdracht. De begroting van de gemeenle Zuidptas is op
basis van deze aangepasle omvang opgesleld.

3. Verslag 12 augustus 2010 (concept)
Tekst;
Blz. 3. 10® alinea:

Blz. 4, midden:
Blz. S. bovenaan:

Blz. 7, laatste zin eerste alinea:

De heer Van teeuwen stelt voor om de tekst "Dat is een goede reden
om niet te snel met de concrete voorbereiding op de harmonisatie te
beginnen." te wijzigen in: "Dat kan een reden zijn niet te snel met de
concrete voorbereiding op de harmonisatie te beginnen."
De heer Moïze de Chateleux merkt op dat "... mevrouw Boerboom"
moet zijn:"... de heer Boerboom".
De heer Van Willigen heeft meegedeeld in zijn berekening van hel vast
bestanddeel AU uit te gaan van "... 5 [welhoudersj in de eerste periode
van 4 jaar en daama van 4 wethouders."
De heer Van Willigen stelt voor de zin "In eerdere cases heeft de
provinde het Rijk kunnen bewegen de vergoeding voor frictiekosten
eerder ter beschikking te stellen," Te schrappen. Daarmee wordt
ingestemd.

4. Bespreking Conceptrapportage
De huidige opzei, dat per partij alle onderwerpen achtereenvolgens worden behandeld, bevordert volgens
de voorzitter de loegankelijkheid en leesbaarheid van het rapport niet Hij geeft de voorkeur aan een
onderverdeling in onderwerpen, waarbij per onderwerp, na een korte neutrale inleiding, de meningen van
de provinde. gemeenten en desgewenst ook BZK worden weergegeven, waama het onderwerp wordt
afgesloten met een conclusie, per partij.of gezamenlijk.
Hij stelt voor, zoals nu in hoofdstuk S is gedaan, het rapport af te sluiten met een opsomming van
conclusies en cijferetaten.
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op voorstel van de heer Bik wordt besloten om. overal waar in de tekst sprake is van 'ons' en 'wij', die
woorden te ven/angen door een teksl waamit blijkt of het een mening befreft van de gemeenten, van de
provincie, van BZK, of van partijen gezamenlijk.
De heer Eland verzoekt om bij verwijzingen naar andere rapporten de exade naam daarvan op te nemen
en, wanneer daaruit wordt geciteerd, ook de pagina waarop dat citaat is temg te vinden.
De heer Koffeman vraagt of het mogelijk is een minderheidsstandpunt van een gemeente weer te geven.
De voorzitter bevestigt dat. Hij raadt de gemeenten wel aan zoveel mogelijk een gezamenlijk standpunt in
te nemen.
De heer Eijsackers brengt onder de aandacht dat namens de gemeenten een Inleiding is opgesteld, waarin
een aantal zorgen naar voren wordt gebradit. Daar is geen plaats voor in de opzet die de voorzitter nu
voorstelt.
De voorzitter slelt voor een hoofdstuk Algemeen aan het rapport toe te voegen, waarin deze teksl van de
gemeenten kan worden opgenomen - en desgewenst ook teksten van provincie en BZK.
De aanwezigen besluiten de opzet van de rapportage conform de voorstellen van de voorzitter te wijzigen.
Er is sprake van tijdsdruk om hel rapport afte ronden. De aanwezigen spreken het volgende af:
"
•
•

•

tekstvoorstellen worden vandaag bij de voorzitter ingediend.
de scribenten komen op 19 augustus bij elkaar om hel concept te bewerken.
uiteriijk dinsdagmiddag 24 auguslus gaat hel aangepaste concept uit, zodal pariijen tijd
hebben om er vanaf dat moment tot aan de vergadering op 26 augustus kennis van te nemen
en hel naar behoefte intern voor te leggen.
de vergadering van 26 augustus wordt verplaatst van 10.00 uur naar 13.00 uur, in
Bergambacht.

De heer Bik deeft mee dat hij wegens andere verplichtingen alleen het eerste deel van de
bespreking op 26 augustus kan bijwonen: de heer Van Willigen zal om die reden waarschijnlijk
hel begin van de vergadering missen.

Men gaal over tot behandeling van het conceptrapport, per ondenwerp, waarbij de inbreng van
provincie en gemeenten tegelijkertijd aan de orde wordt gesteld.

Inleiding
Pag. 1,1** alinea: van de nieuw le vormen gemeente.

De heer Bik steft voor op pagina 1, in de 3^ alinea, na de 1^ zin. in te voegen: "Dit heeft le maken
met de beschikbare en te verkrijgen gegevens, de korte doorlooptijd en de eigen
verantwoordelijkheid voor de cijfers van belrokkenen." Ook slelt hij voor om ais laatste zin aan die
alinea toe le voegen: "Gemeenten kunnen hun voordeel doen met de verstrekte inzichten."

Alleen hel eersle voorstel wordt overgenomen.
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De heer Bik wijst erop dat de betiteling 'herindelingsscan' (onder Aanleiding, 4® regel) onjuist is
en stelt daarom de volgende wijziging voor: "Dit zogeheten Financieel onderzoek
herindelingsvarianten Krimpenen/vaard..." Als conclusie, in plaats van de huidige laatsie zin, van
die alinea steft hij voor: "De conclusie van dil onderzoek is dat ook voor de variant K5 geen
financiële belemmeringen bestaan. Wel geldt een aantal financiële aandachtspunten."

De heer Van Eijsden suggereert om de passage over hoe de bijeenkomsten zijn verlopen (pagina
1, T alinea: "... na een wat stroef begin in een prettige sfeer en constructief ,..") niet op te
nemen.
Na een korte gedachtewisseling bestuil men de tekst niet te wijzigen. Die strookt met de gang
van zaken en de bestuurders zijn daarvan op de hoogte.

Opdracht van de werkgroep
Pag. 2; de kop "De te onderzoeken knelpunten" wordl gewijzigd in: "De te onderzoeken
zorgpunten".
De heer Bik leest in de opdrachtformulering d a l " . . . een werkgroep mel financieel deskundigen
[wordt] ingesteld die de berekeningen die de gemeenlen [...] hebben aangedragen op juistheid
zal beoordelen."
Spreker heeft echter in de eerste vergadering gemeld dat BZK kennis en expertise ter
beschikking stelt; niet dat BZK cijfers van de zienswijze of het BMC-rapport op juistheid
beoordeeft. BZK heeft daarnaast een variantenonderzoek uilgevoerd en staat achter de
uitkomsten daarvan. Deze operationalisering is conform de afspraken die in de eerste
vergadering van de werkgroep zijn gemaakl.
Zijns inziens had, de opdrachtformulering duidelijker in de uitnodiging aan BZK moeten worden
venvoord; dan had BZK zich daar hoogstwaarschijnlijk niet aan gecommitteerd. Met uitzondering
van de AU en de frictiekostenvergoeding vallen alle onderwerpen onder de verantwoordelijkheid
van provincie en gemeenle.
Spreker legt het volgende tekstvoorstel voor, te plaatsen als T alinea onder hel kopje Uihwerking
opdracht:
Voor de uitwerking van de opdrachl Is de opdracht als volgl geoperationaliseerd: De verschilpunten lussen de financiële paragraaf van het herindelingontwerp, hel BMC-rapport. de
zienswijze van de gemeenten alsmede het financieel onderzoek naar de herindelingsvarianten
inventariseren, bespreken en trachten daarover overeenstemming te bereiken. De werkgroep
heeft zich uitsluitend beperkt tol de punten zoals opgenomen in het BMC-rapport en zienswijze.
Dit belekenl dal een specifieke focus is gedaan op alleen de aangehaalde zorgpunten. Er heeft
geen integrale afweging van plussen en minnen plaatsgevonden van financiële aspecten bij een
herindeling. Tevens wordt, wellichl len overvloede, aangegeven dal alleen een financiële kijk op
de voornaamste zorgpunten is gegeven. Afgesproken is geen andere of nieuwe onderwerpen te
agenderen. De herformulering was noodzakelijk om recht te kunnen doen aan het noodzakelijke
uitgangspuni van agree to disagree.

BZK heeft aangegeven alleen asl facilitator uit hoofde van medewerking aan het variantenonderzoek aan de werkgroep deel te nemen. BZK is niet uft hoofde van artikel 12 Fvw aanwezig
en laat het beoordelen van de financiële vraagstukken behoudens de hierna genoemde een
verantwoordelijkheid van de provincie en gemeenlen. BZK neeml geen waardeoordeel in over de
door de provincie en gemeenten voorgelegde cijfers op de financiële vraagstukken behoudens de
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hiemagenoemde. Wel geeft BZK een oordeel over standpunten aangaande het Gemeentefonds.
Het betreft in concreto de vaste bijdrage uit hel Gemeentefonds alsmede de lijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling. Verder biedt BZK alleen haar kennis en expertise aan.

Van de zijde van de provincte wordt erop gewezen dal de opdracht door de heer Van Straalen in
de loop van de besprekingen nog eens is herbevestigd en rondgezonden.

De voorzitter verzoekt de scribenten om het tekstvoorstel in het concepl in te passen.

De heer Koffeman vraagt of aan BZK meer is gevraagd dan het ter beschikking stellen van
expertise.

De heer Bik is van mening dat, als deze vraag aan de orde zou zijn, die in de eerste vergadering
had moeten worden gesteld. Er zijn twee onderwerpen waar BZK een eigen standpunt over wil
innemen, de AU en de frictiekosten.

De voorzitter heeft BZK uitgenodigd als deelnemer aan de besprekingen. De status van BZK in
de werkgroep is enerzijds het leveren van expertise bij een aanlal ler sprake komende
onderwerpen en anderzijds medeauteur van het rapport van de werkgroep.
De mening van BZK over de twee genoemde onderwerpen is genoteerd. Als de heer Bik een
mening van BZK in het rapport wil laten opnemen rekent spreker op diens inbreng.
Hij suggereert om de door BZK voorgelegde lekst op te splitsen in twee onderdelen: een
onderdeel dal belrekking heeft op de uilwerking van de opdrachl (op te nemen in het hoofdstuk
Opdracht van de werkgroep, onder Uihwerking opdracht) en een ander onderdeel over BZK (op te
nemen in het hoofdstuk Atgemeen).

De heer Bik kan zich hierin vinden. Hij is voorts voornemens op de onderwerpen AU en
fridiekostenvergoeding tekstvoorstellen in te dienen.

Salarissen
De heer Eland betwijfelt of de gang van zaken bij de Zuidpias goed vergelijkingsmateriaal biedt
voor de Krimpenen/vaard. Er is niet onderzocht of de uitgangssituatie daar overeenstemt met die
van de Krimpenenwaard en dus is de venwachting dat processen parallel zullen verlopen niet
gerechtvaardigd.

De voorzitter merkt op dal deze discussie eerder is gevoerd.

De heer Eijsackers steunt deze opmerking.

De voorzitter zegl dat deze discussie eerder is gevoerd. In de zienswijze van de vijf gemeenten is
de Zuidpias als ijkpunt voor de berekening genomen.
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De heer Van Willigen acht het voor de hand liggend dat de provincie in haar reactie op die
zienswijze op de casus Zuidpias is ingegaan.

De heer Eland is van mening dat geen uitspraken zijn le doen over de juistheid van een
salarisstijging van 1,1% of van 5%. Het maken van een inschatting van het aantal fte's op basis
van een vergelijking met de Zuidpias is volgens hem nog twijfelachtiger, omdat de teruggang in
formatie die bij de Zuidpias mogelijk bleek, in de Krimpenerwaard door de efficiënte en intensieve
samenwerking nu al is ingevuld.

De heer Van Eijsden vuft aan dat verschillende grootheden met elkaar worden vergeleken. Bij de
uitkomst van een stijging met 10% gaat het om een vergelijking tussen de situalie voor en na de
fusie, bij de uitkomst van een stijging van 1,1% gaat het om een vergelijking tussen de som van
de vijf gemeenlen samen ten opzichie van het gemiddelde van een gemeenle met meer dan
50.000 inwoners.

De heer Moïze de Chateleux herinnert eraan dat daarom is afgesproken om de gegevens voor
en na de fusie van een aantat andere gemeenlen op te vragen. Dal is gedaan - snel en daarom
niet in detail - en hel beeld dat eerder is ontstaan wordt door die uitkomsten min of meer
bevestigd.

De heer Van Willigen herinnert aan de discussie in de eerste vergadering, waarin is vastgesteld
dat de standpunten over dit onderwerp uiteen lagen en de afspraak is gemaakt om beide te
benoemen. Dal is ook informatief voor bestuurders.

De heer Moïze de Chateleux wijst erop dathet in beide gevallen aannames betreft.

De heer Bik steft voor om in het variantenonderzoek ook nog de gegevens over 2008 te
betrekken. De uitkomst van het variantenonderzoek met betrekking tot salarissen is overigens
meer dan een aanname. Als onderdeel van dat onderzoek uil 2008 zijn standaarddeviaties
berekend en gepresenteerd en is op alle feitelijke gegevens gebaseerd.

De voorzitter verzoekt de heer Bik om namens BZK een tekstvoorstel aan te leveren waarin ook
de gegevens over 2008 zijn betrokken.

De heer Van Eijsden steil voor om in de tekst te verd uid e tijken dal de provincie de loonsom van
de vijf gemeenten vergelijkt met die van het gemiddelde van een gemeente in de groep waartoe
de nieuwe gemeente behoort en dat in de BMC en in de zienswijze over een stijgingspercentage
voor en na de fusie wordt gesproken.

De voorzitter stelt dat dit in de neutrale Inleiding kan worden opgenomen: gemeenlen en
provincie zijn het eens dat na een herindeling een stijging van de loonsom op kan treden, maar
bij de uitwerking van wat die in zal houden verschillen de meningen.
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De heer Van Leeuwen heeft erop gewezen dat de werkelijke gemiddelde bezetting voor en na de
fusie cnjciaal is. Hij ziet hierover niets terug in de conceptrapportage. In het variantenonderzoek
van BZK wordl dil gegeven gelukkig wel belrokken.

Men steft vast dat 'de Zuidpias' voortdurend een rol in de vergelijkingen is blijven spelen, ook
omdat is afgesproken dat de zienswijze en niet het BMC-rapport de basis voor het onderzoek
vormt.

o p pagina 3, in laatste vier zinnen van de 3® alinea, worden cijfers gepresenteerd die meerdere
vragen oproepen.

De heer Valk vraagt een toelichting op de zin: "Na corredie resulteert een toename van de
loonsom met € 0,2 miljoen." Eerder in de lekst is sprake van € 2,8 miljoen, waar vervolgens € 2
miljoen van af wordt getrokken en "na correctie" blijft er € 0,2 miljoen over. Wat houdt die
correctie in?

De voorzitter licht toe dat in de nieuwe begroting nieuwe taken waren opgenomen, die leidden tot
een uitbreiding van de formatie. De correctie is loegepasl om de oude en de nieuwe formalie le
kunnen vergelijken.

De heer Moïze de Chateleux vult aan dat de gemeente deze informatie deze week aanvullend
heeft verstrekt.

De heer Eland leest in hetzelfde tekstblok dat 22 fte overeen zou komen met € 2 miljoen.

De voorzitter licht toe dat het verschil van € 2 miljoen voor € 1,7 miljoen bestaat uit het verschil in
de fte's, waarvan ongeveer € 0,5 miljoen voor het uitvoeren van nieuwe taken, € 200.000.= voor
bevorderingen als gevolg van de fusie en ABP-premie. Alles samengenomen resulteert dat in
een correctie van € 0,2 miljoen.
Hij slelt voor de op dft punl van Zuidpias ontvangen cijfers in de bijlage op le nemen.

Men constateert dat dft stuk tekst opnieuw moei worden geredigeerd. De scribenten nemen dit op
zich.

De heer Koffeman neemt waar dat het opnemen van fte-berekeningen (pagina 8) opnieuw tot
verschillen in uitkomsten leidt. Hij suggereert om alleen de conclusie op te nemen dat een stijging
op kan treden en het cijfermateriaal niet in de tekst maar in de bijlagen op le nemen.

De heer Eland kan zich niet in deze suggestie vinden. Hij wil in de tekst benoemd zien dat de KSgemeenten al een efficiencyslag hebben gemaakt en dat besparingen zoals die door Zuidpias
tijdens het fusieproces zijn gerealiseerd niet mogelijk zijn. Dat betekent dal andere keuzes
moeten worden gemaakt
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De heer Van Willigen sluft zich hierbij aan. Het gaat hier om macrocijfers en het is van belang die
weer te geven. Hij wijst erop dat door besluurders in de uitvoering, aan de hand van een nieuw te
formuleren visie op de nieuwe gemeente, keuzes kunnen worden gemaakt die afwijken van deze
opstelling. Als zij kiezen voor een bestuurskrachtige gemeente - wat ook de voorkeur van de
provincie heeft - zal de formatie in omvang slijgen. Dal is al hel geval als wordt uitgegaan van
een lichte stijging van het aantal inwoners.

De heer Koffeman wijst erop dat het opnemen van twee fte-berekeningen met slerk
uiteenlopende uitkomsten niet bijdraagt aan het tot stand komen van een algemeen gedragen
verhaal.

De heer Van Willigen wil dit cruciale punt in de teksl van de rapportage behouden. De
besluurders moeten zich bewust zijn van dit aspect en zullen in de loop van het proces moeten
kiezen hoe ermee om te gaan.

De heer Van Eijsden acht het niet bezwaariijk om verschillende uitkomsten te benoemen. Dat laat
onveriet dat bestuurders eigen keuzes kunnen maken.

De heer Eland steft voor de uitgangspunten van de twee berekeningswijzen duidelijker te
benoemen: dat maakt in de achtergronden van de verschillen in uitkomsten inzichtelijk voor de
bestuurders.

De heer Van Eijsden sluft zich hierbij aan. Er is uitgegaan van verschillende grootheden,
analyses en methodieken om tot een conclusie te komen en het vaft niet te zeggen welke
conclusie juist is. Er is niets op tegen om dit aan de bestuurders te laten welen.

De heer Van Willigen is in zijn opstelling uitgegaan van het gemiddelde van de benchmark. Dat is
geen optimum: er zijn gemeenten die daarvan behooriijk afwijken, op grond van keuzes die zij
hebben gemaakt. Die vrijheid hebben de bestuurders hier ook.

De aanwezigen besluiten de teksl op dit punt niet le wijzigen.

Huisvesting
De heer Van Willigen is tevreden dat de provincie haar conclusie (pagina 5) afsluft met de tekst:
"De bijgestelde berekening van de gemeenten voor deze optie is dan niet onrealistisch."
Hij heeft er eerder op gewezen dat het bij deze herindeling om vijf kleine gemeenten gaat. Geen
van hen is in staat een gemeentehuis te bouwen van vijfmaal de huidige omvang.

De heer Eland vraagt wat de provincie, in diezelfde conclusie, bedoelt met"... de mogelijkheid
om te kiezen voor aan- of verbouw van een gemeentehuis [is] in beperkte mate aanwezig."
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De heer Van Willigen zag als mogelijkheid dat zou worden besloten in Nederlek een grote
aanbouw te realiseren. Hij verwacht hiervoor geen steun van het bestuur, maar dat is technisch
mogelijk.

De heer Eland deeft mee dat in de raadsvergadering van Nederlek van 29 juni 2010 is besloten
om op deze tocatie een Kindcentrum te plaatsen. Hij legl de provincie de suggestie voor om "in
beperkte male" te vervangen door "niet".

De heer Koffeman vraagl een toelichting op de tekst (pagina 5. alinea voor de conclusie):
"Verondersteld wordl immers dat de beheers- en exploitatiekosten van de oude gebouwen
voldoende moeten zijn om een nieuw en efficiënt gebouw te kunnen exploiteren," Hoe zijn 'de
oude gebouwen' opgenomen in de verdeelmaatstaven?

De heer Eijsackers deeft mee dal een vergelijking is gemaakt met Lansingeriand. Het verschil is
dal hel daar een gemeente met een omvangrijke groeiambitie betreft en daarom de venwachting
gerechtvaardigd is dat de kosten voor de KS-gemeenten tager uitvallen, Lansingeriand kon
vanwege de recessie goedkoop aanbesteden en heeft daarmee een extra voordeel gerealiseerd.

De heer Van Eijsden ziet dat deze alinea begint met een verwijzing naar het rapport van de RFV
van 2003. Wat is het verband met de KS-gemeenten?

De heer Eijsackers licht toe dat als algemeen uitgangspunt is genomen dat gemeenten met de
lasten die zij hebben een nieuw gemeentehuis zouden moeten kunnen bouwen.

De heer Van Eijsden ziet dan graag in de tekst benoemd dat dft een algemeen uitgangspunt is.
Zijns inziens is de door de werkgroep te beantwoorden vraag of de uit deze systematiek
voortvloeiende opdracht voor de KS-gemeenten haalbaar is.

De heer Moïze de Chateleux deeft mee dal de scribenten deze alinea zullen aanpassen.

De heer Eland vraagt wat wordl bedoeld met "...netto opbrengst voormalige gemeentehuizen... "
(pagina 10. bovenaan), in relatie lot de zin daarachter: "Met onze boekwaarden benaderen wij dil
bedrag." Gaal het om het verschil tussen netto opbrengst en de boekwaarde? De tekst is in zijn
ogen onduidelijk.

De heer Van Willigen zal deze tekst kritisch nazien.

De heer Eland ziet dat wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Dit is volgens
hem niet gebruikelijk.

De heer Van Willigen gaat dft na.
Hij licht desgevraagd toe dat bij alle gemeenten de boekwaarden zijn opgevraagd en op basis
daarvan een annuïleilenberekening is opgesletd.
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De heer Koffeman acht de conclusie van de provincie erg stellig: "De wegvallende vaste
bedragen worden volledig gecompenseerd door de daarmee corresponderende wegvallende
laslen." (pagina 6)
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De heer Moïze de Chateleux deelt mee dat dit op termijn de uitkomst was bij de gemeenle
Zuidpias.

De voorzifter vuft aan dat hel hoofd Financiën van Zuidpias hem heeft iaten weten dat de in de
zienswijze genoemde 70% juist is als 1 januari als peildatum wordt aangehouden. Volgens de
regels van BZK mogen wachtgeldkosten van besluurders in de periode na de ftjsie voor 50% aan
de fridiekosten en voor S0% aan de exploitatie mogen worden toegerekend.

De heer Bik wijst erop dat in het variantenonderzoek een referentie- en geen normeringskader
wordt gegeven. Op zijn voorstel wordt de volgende zin venwijderd (pagina 5, 5® alinea): "Uit een
door het ministerie van BZK ... vermindering van tasten." Deze zin heeft geen betrekking op de
AU maar op de opbouw van het vasle bedrag dal was opgenomen in de Tijdelijke maatstaf
herindeling.

Er lijkt sprake le zijn van een misverstand. De vraag van de gemeenten, in reactie waarop door
BZK een cijferstaat is aangeleverd, kwam voort uit de behoefte om te weten waar het vaste
bedrag uft is opgebouwd, opdal men in de begroting kon gaan zoeken naar de daarmee
corresponderende posten.

De heer Bik licht toe dal er bij de Tijdelijke maatstaf herindeling is gekeken naar het tolaal van de
kosten op verschillende clusters; daarom is geen nadere onderverdeling op posten aan te geven.
Er is een vast bedrag vastgesleld voor een herindeling, voor zowel grole als kleine gemeenten.

De voorzifter stelt vast dat is gevraagd om een slaatje waarin een uitsplitsing van hel vaste
bedrag van het Gemeenlefonds werd gegeven en dal ervan is uitgegaan dat de geleverde slaat
diende ler onderbouwing van hel vaste bedrag. Dal is kennelijk onjuist en de op grond van deze
veronderstelling gevoerde discussie en gelegde verbanden hebben daarom geen basis.

De heer Eijsackers attendeert de aanwezigen erop dat de opbouw van het bedrag mogelijk bij
Pauw is na le gaan.

De heer Van Willigen heeft in zijn presenlalie het door de gemeenten berekende verschil PM
opgenomen. Hij steft voor deze opstelling te handhaven.

De voorzitter deeft de keus niet om aan het bestuur verbonden kosten van amblelijke formatie los
te zien van die van burgemeester, wethouders en raadsleden. Dat dubbeltellingen moeten
worden vermeden onderschrijft hij, maar bij de vaststelling van het vasle bedrag is uitgegaan van
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een brede benadering en daar valten ook de kosten onder van aan het bestuur hangende
organen.

De vertegenwoordigers van de gemeenlen lichten hun keus toe. Zowel de visie van de provincie
als die van de gemeenten is in het rapport verwoord.

De heer Bik steft voor om aan de condusie van de provincie toe te voegen: "Hel vervallen van
het vaste bedrag kan daarom niet als lasten worden beschouwd."

De heer Van Eijsden is van mening dat onvoldoende duidelijk is dat het hier om een uitgangspunt
in de systematiek gaat en niet om een voor de KS-gemeenten vastgestelde realiteit De huidige
tekst wekt ten onrechte de suggestie dal een kostencalculatie is uitgevoerd.

De heer Bik refereert aan een eerder gevoerde discussie, waarin is vastgesleld dat de
problematiek van gemeenten niet voortkomt uit de AU maar uft de lijdelijke extra kosten en de
overgangssituatie.

De heer Moïze de Chateleux is van mening dat de lekstsuggestie van de heer Bik geen
toegevoegde waarde heeft.

De heer Van Eijsden vraagt om in de tekst op te nemen dat het om een uitgangspunt in de
systematiek gaat.

De voorzitter merkt op dat hel een ervaringsfeft van veet gemeenten is dat dft uitgangspunt op
den duur correct is. Hel is zijns inziens mogelijk een onderbouwing van de € 1.4 miljoen te
verzorgen.

De heer Van Eijsden wijst erop dat provincie en BZK de kwestie vanuil de werking van het
Gemeentefonds benaderen. De gemeenten komen uft op een realisatie van € 0,7 miljoen en een
PM-post

De voorzitter herinnert eraan dat zojuist door de vertegenwoordiger van BZK is gemeld dat de
aangeleverde staal geen betrekking heeft op de AU. De op dat misverstand gebaseerde
gevolgtrekkingen zijn daarom ook niel houdbaar.
Verder heeft hij deze vergadering lalen welen de enge benadering van de gemeenten voor wat
betreft de wegvallende kosten niet te delen: de Rekenkamer, de griffie, de gemeentesecretaris en
secretariële ondersteuning van het besluur vallen daar ook onder, want daar is bij de verhoging
van het vasle bedrag rekening mee gehouden.

De heer Van Eijsden wijst erop dat is vastgesteld dal de grondslag voor de tekst ligt in een
uitgangspunt in de systematiek. In aansluiting daarop heeft hij gevraagd om dal aan de lezer
duidelijk te maken.
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De heer Bik zal op korte termijn nagaan of het variantenonderzoek houvast biedt om terzake
uilspraken te doen voor de KS-gemeenten. Zo ja, dan ligt er straks zowel een uitgangspunt ats
een berekening.
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Voorfmanciering frictiekosten
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De voorzitter is van mening dat provincie en gemeenten hierover overeenslemming hebben
bereikt. De provincie is bereid om met de gemeenten aan BZK de vraag voor te leggen of het
uitbetalingstempo kan worden gewijzigd.
De heer Bik vraagt de volgende conclusie van BZK op te nemen: "Ten aanzien van de
frictiekostenvergoeding is BZK van oordeel dat op basis van eerdere besluiten op soortgelijke
verzoeken er op,basis van het huidige beleid geen mogelijkheden zijn tot voorfinanciering. De
gronden voor afwijzingen hebben eerder gelegen in de noodzakelijke parlementaire afronding
van het betreffende wetsvoorstel tot herindeling, alsmede de eventueel nog benodigde
besluitvorming tot herindeling van de gemeenten zelt Ambtelijk BZK ziet derhalve geen
slaagkans bij een verzoek tot voorfinanciering op korte termijn.
BZK geeft ten aanzien van het aangegeven renteveriies aan dal in de berekening geen rekening
is gehouden met de werkelijke mate van spreiding van de frictiekosten (laslen, zoals
wachtgelden, zijn over de jaren gespreid.)

De heer Van Willigen heeft een slaal opgesleld over de spreiding van de wachtgelden in tijd.
Deze zal aan de rapportage worden toegevoegd.

De heer Koffeman vraagt of hel noodzakelijk is deze conclusie in dft rapport neer le leggen, nu in
hel besluuriijke overleg al is besloten dal gemeenlen en provincie dft verzoek gaan doen.

De voorzitter heeft de nuance gehoord dat ambtelijk BZK geen slaagkans ziet.

De heer Moïze de Chateleux wijst erop dat de conclusie van de provincie zo is geformuleerd dat
de inspanningen zowel kunnen worden gericht op betaalbaarstelling vóór de datum van
herindeling - hoewel de slaagkans daarvan in de ogen van ambtelijk BZK klein is - als op een
aanpassing van de betaalbaarstelling na de datum van herindeling, zodanig dat de nieuwe
gemeente zo min mogelijk renteveriies lijdt

De heer Van Willigen brengt onder de aandacht dat tijdens een herindelingsproces normaal
gesproken de meeste kosten in het voortrajed worden gemaakt, ongeveer vanaf twee jaar
voordat de herindeling een feft is.

De heer Bik wijst erop dat de betaling van de wachtgelden op een latere periode betrekking
hebben. Ruim voor het einde daan/an heeft de nieuwe gemeente haar eerste termijn van de
vergoeding ontvangen.

De vertegenwoordigers van de gemeenlen zijn van mening dat dft voordeel niet tegen het
eerdere nadeel opweegt.
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De heer Moïze de Chateleux steunt het standpunt van de heer Van Willigen. Vroeger startien
gemeenten veelal met de vormgeving van de herindeling nadat het officiële besluit daartoe was
genomen, tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat men daarmee voor die datum van start
gaat. De frictiekosten, behalve dan die voor de wachtgelden, worden dan eerder gemaakt. Dat is
een argument om een andere maatstaf voor de herindeling te gaan hanteren en een aantal
gemeenlen heeft daar dan ook, lot dusver tevergeefs, voor gepleit
In dit geval gaat het niet om een vrijwillige herindeling, maar mochten de betrokken gemeenten
besluiten om de voorbereiding actief ter hand te nemen nadat de provincie haar besluit heeft
genomen, worden zij met hetzelfde nadeel geconfronleerd.

De heer Van Eijsden
herindeling
gaat
en
herindeting
aangegeven
gemeenten
de
kosten
te lalen dragen.

merkl op dat het feit dat het niet om een vrijwillige
de
hogere
overheden
juist
het
belang
van
de
hebben,
dal juist
een
argument
kan
zijn
om
de
voorafgaand
aan
de
feilelijke
herindeling
niel
alleen

Tevens
merkl
spreker
op
dat
als
voorfinanciering
niet
mogelijk
blijkt te zijn
er ook
voor
gekozen
kan worden
om te
bezien
of
het
volledige bedrag aan frictiekostenvergoeding bij de eerste gelegenheid, de datum van de
herindeling uft te betalen.

De heer Bik brengt tegen de laatste suggestie in dat het anderzijds redelijk is de last voor het
Gemeentefonds te spreiden. Dal laat onveriel dat hel uitbetalingsrilme is gestoeld op de
werkelijke cijfers. Hij heeft het signaal dat de gemeenten op tafel leggen goed begrepen en aan
zijn collega's doorgegeven.

De heer Van Willigen brengl onder de aandacht dat zijn gemeente voor de uitvoering van het
protocol op dft moment al formalie heeft vrijgemaakt.

De voorzitter onderschrijft dat het de tendens is dat de gemeenten eerder kosten maken en geeft
daarvan een aantal praktijkvoorbeelden.
Hij stelt vast dat de tekst over de overige onderwerpen, hoofdstukken en de bijlagen geen
opmerkingen oproepen.

De heer Bik vraagt om de conclusie van BZK over de frictiekoslen ook in Hoofdstuk 5,
Conclusies, op le nemen. Omdat dat de enige opmerking van BZK is, kan die conclusie wat hem
betreft in een voetnoot worden gepresenteerd.

De definftief vastgestelde verslagen van de werkgroep zullen als bijlage bij het rapport worden
gevoegd.
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De voorzitter stelt vast dat er geen andere onderwerpen zijn die de deelnemers van de
werkgroep alsnog aan de orde willen stellen.

6. Rondvraag
De heer Valk mist in het rapport een opmericing over het feft dat de provincie heeft aangeboden de kosten
van een kwartiermaker te dragen.
De heer Eijsackers wijst erop dat het aanbod is gedaan, maar dat de gemeenten nog niet hebben
uitgesproken daar gebmik van te willen maken. Men achtte het daarvoor nog te vroeg.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de constmctieve bijeenkomst en sluit de vergadering.
Volgende vergadering: 26 augustus, 13.00 uur, locatie Bergambacht
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1.

Inleiding

Voor u ligt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke indeling van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist Dit voorstel, in de vorm van een herindelingsontwerp Krimpenerwaard, is het resultaal van een discussie over de bestuuriijke toekomst van de gemeenten in dit gebied die eind jaren negentig van de vorige eeuw in gang is gezet Het herindelingsontwerp is tot stand gekomen op basis van vele
onderzoeken in dit gebied, waaronder bestuurskrachtmetingen bij gemeenten, rapporten over intergemeentelijke samenwerking en besluuriijke ontwikkelingen en standpunten_van de individuele gemeenlen en
anderen voor en tijdens de open arhi-overieggen.
Het verschijnen van het rapport van de commissie teemhuis - 'Een blauwe parel in zilver gezet op weg
naar één gemeente in de Krimpenerwaard" - van mei 2009 heeft de discussie over de bestuuriijke loekomst
van de gemeenten in dit gebied een forse impuls gegeven, mede vanwege de positie die Krimpen aan den
IJssel in het rapport kreeg. Het eindbeeld van de commissie, één gemeente die is samengesteld uit de
huidige zes gemeenten in de Krimpenerwaard, heeft voor veel commotie in het gebied gezorgd.
Wij hadden de commissie ingesteld om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe te komen tot een
gemeente Krimpenerwaard bestaande uit de gemeenlen Bergambacht Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven
en Vlist Wij gaven de commissie mee dat van die variant kan worden afgeweken indien de commissie
constateert dat er voldoende draagvlak bestaat voor een andere variant en die variant leidt tol een
consistent regionaal eindbeeld.
Tussen 15 september 2009 en 15 maart 2010 hebben wij het open overleg als bedoeld in artikel 8, lid 1,
van de Wel algemene regels herindeling (Wet arhi) gevoerd met de betrokken gemeenten en andere
belanghebbenden. In het open arhi-overieg hebben wij de zes gemeenten in de gelegenheid gesteld om
varianten voor de bestuurlijke loekomsl aan le dragen en toe te lichten. Daar hebben de gemeenlen
gebruik van gemaakl, onder meer door het laten uitvoeren van verschillende onderzoeken naar herindelingsvarianten in de Krimpenenwaard.
Uil hel gevoerde open arhi-overieg is ons duidelijk geworden dat er bij de zes gemeenten geen bestuuriijk
draagvlak beslaat voor samenvoeging tot één gemeente Krimpenerwaard, De opvattingen van de gemeenten over andere herindelingsvarianten in de Krimpenerwaard laten een verdeeld beeld zien. In dit
herindelingsontwerp zullen wij nader ingaan op die varianten en daarover een oordeel geven.
In hoofdsluk 2 geven wij een beschrijving van de huidige situatie in de Krimpenerwaard, onderverdeeld
naar karakteristieken van het gebied, de gemeenten, de samenwerking en de regionale opgaven in het
gebied. In het volgende hoofdstuk schetsen wij de voorgeschiedenis van de bestuuriijke ontwikkelingen in
de Krimpenenwaard. De standpunten van de gemeenten over de uilkomsten van bestuurskrachtmetingen
en evaluatie van de samenwerking komen daar aan de orde. In hoofdstuk 4 gaan wij in op de arhiprocedure en de standpunten van betrokkenen in de 24 overieggen die wij hebben gevoerd. Vervolgens
zetten wij de beleidskaders van hel Rijk en de provincie uiteen en geven wij enkele overwegingen bij het
versterken van niet-vrijblijvende samenwerking. In het 6^ hoofdstuk volgt op basis van de standpunten in
het open.arhi-overieg ons voorslel lot herindeling van de vijf gemeenlen in de Krimpenenwaard. De
financiële gevolgen van ons herindelingsvoorstel slaan in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 presenteren wij de
verdere procedure en het slothoofdstuk geeft de samenvallende conclusies leidend tot ons voorstel.
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Karakteristiek en opgaven van het gebied

2.1

Karakteristiek van de Krimpenerwaard
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De Krimpenerwaard is door de provincie aangemerkt als een 'Topgebied Cultureel Erfgoed Zuid-Holland',
waar cultuurhistorische waarden in bijzondere mate en in onderiinge samenhang voorkomen. In het
regioprofiel cultuurhistorie Zuid-Holland hebben wij een gebiedstypering van de Krimpenerwaard opgenomen. Hieronder hebben wij die typering voor een deel overgenomen.
De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veenweidegebied, gelegen tussen de Hollandsche IJssel, de Nieuwe
Maas. de Lek en het veenriviertje de Vlist Ten oosten van de Vlist behoort ook een klein deel, gelegen in
de Lopikenwaard, tol de gemeente Vlist Aan de randen van de waard langs de Hollandsche IJssel, de
Nieuwe Maas en de Lek domineren de zware rivierdijken, waaraan de meeste bebouwing ligt: een vrijwel
ononderbroken bewoningslint, op een aantal plaatsen verdicht tot dorpen en enkele kleine steden.
Buitendijks is industriële bebouwing aanwezig. Het open vlakke veenweidegebied achter de rivierdijken
kenmerkt zich door een gaaf verkavelingspatroon van middeleeuwse ontginningen, met karakteristieke
langgerekte percelen en poldersloten, polderkades, weteringen, veenstromen (Loet en Vlist) en langgerekte
bebouwingslinten (Achlerbroek en Berkenwoude). De historische landschapsslmcluren van de
Krimpenenvaard zijn niet uniek in Nederiand, maar de omvang van het gebied en vooral de gaafheid ervan
zijn dat wel.
De herkenbaarheid van de Krimpenerwaard is groot: na 1600 was er nauwelijks sprake van grootschalige
ruimtelijke ingrepen. Pas vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw was er sprake van enige veretedelijking
rond Schoonhoven (in het uiterste oosten van de waard) en meer verstedelijking rond Krimpen aan den
IJssel (in het uiterste westen van de waard). In dejaren zeventig is bovendien het Loetbos aangelegd en
meer recent het in 2001 geopende recreatiegebied Het Krimpenerhout Het middengebied van de
Krimpenenwaard Is een van de kroonjuwelen van hel Zuid-Hollands Landschap.
Naast Topgebied Cultuurhistorie is de Krimpenenwaard levens Selvedèregebied en onderdeel van het
Nationaal Landschap Groene Hart.
Krimpen aan den IJssel ligt geografisch wel in de Krimpenerwaard, maar is geen onderdeel van hel
Nalionaal Landschaf) Groene Hart. De gemeente heeft een duidelijke bestuuriijke en wettelijke band met
de Stadsregio Rotterdam vanwege de verplichte deelname aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio
Rotlerdam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Krimpen aan den IJssel kenmerkt zich als
een compacle woongemeente tussen de rivieren de Lek en de IJssel. Krimpen heeft een hoge
bevolkingsdichtheid en dat heeft vooral te maken met het ontbreken van eeneigen buitengebied.
De belangrijkste oost-westverbinding in de Krimpenenwaard is de provinciale weg N210, de N228, in noordzuid richting de provindale weg N207. Daarnaasl zijn er nog enkele andere provinciale wegen. Ontsluiting
van de Krimpenerwaard vindl hoofdzakelijk plaats via de Algerabrug Jn Krimpen aan den IJssel. de
Stolwijkersluis bij Gouda, enkele ontsluitingen over de Hollandsche IJssel en de autoveerdienslen
Schoonhoven-Gelkenes, Bergambacht-Ammerslol, Krimpen aan den Lek-Kinderdijk en GouderakMoordrecht Daarnaast zijn er nog enkele fiets- en voetveren.
2.2

De gemeenten in de Krimpenerwaard

Op 1 januari 1985 zijn als gevolg van de Wet gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard (Staatsblad
1984. 281) de huidige gemeenlen Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk,
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Schoonhoven en Vlist onistaan. Samen hebben deze zes gemeenten ruim 82.000 inwoners. Hieronder
volgen per gemeente enkele statistische gegevens.
Berqambacht
Ammerstol

1.544

Bergambacht

6.437

Berkenwoude

1.666

Totaal aantal inwoners 2007

9.647

Totaal aantal inwoners 2010

9.733

Oppervlakte 2006

38.05 km^

Bebouwd, semibebouwd en verkeer

7%

Recreatie

1%

Bos en natuur

1%

Agrarisch
Water

83%
8%

Krimpen aan den IJssel
Inwoners 2007

28.983

Inwonere 2010

28.832

Oppervlakte 2006

8,93 km^

Bebouwd, semibebouwd en verkeer

65%

Recreatie

14%

Bos en natuur

3%

Agrarisch

5%

Water

13%

Nederlek
Lekkerkerk

7.659

Krimpen aan den Lek

6.533

Totaal aantal inwoners 2007

14.192

Totaal aanlal inwoners 2010

14.109

Oppervlakte 2006

31,44 km^

Bebouwd, semi-bebouwd en verkeer

11%

Recreatie

5%

Bos en natuur

6%

Agrarisch

67%

Water

11%

Ouderkerk
Ouderkerk aan den IJssel

4.220

Lageweg/IJssellaan

1.470

Gouderak

2.500

Totaal aanlal inwoners 2007

8.190

Totaal aantal inwoners 2010

8.145

Oppen/lakte 2006

28,53 k m '

Bebouwd, semi-bebouwd en verkeer

7%

Recreatie

1%

Bos en natuur

1%

Agrarisch
Water

86%
5%

Schoonhoven
Totaal aanlal inwoners 2007

11.984

Totaal aantal inwoners 2010

11.986

Oppervlakte 2006

6,96 k m '

Bebouwd, semi-bebouwd en verkeer

30%

Recreatie

4%

Bos en naluur

1%

Agrarisch

55%

Water

10%

Vlist
Vlist

610

Sloiwijk

4.980

Haastrecht

4.210

Totaal aantal inwoners 2007

9.800

Totaal aantal inwonere 2010

9.760

Oppervlakte

56.52 k m '

Bebouwd, semi-bebouwd en verkeer

4%

Recreatie

1%

Bos en natuur

0%

Agrarisch

90%

Water

5%

Cijfers van kernen en totalen voor 2007: Regionale Stmduurvisie KS, deel A, bladzijde 12.
Cijfers van inwoners 2010 en oppervlakte 2006:
a. CBS Regionale Kerncijfere Nederiand, laatst gewijzigd 12 maart 2010.
b. CBS Bodemgebmik in Nederland vanaf 1996. laatst gewijzigd 9 november 2009.

Als sterk verstedelijkte gemeente heeft Krimpen aan den IJssel maar weinig buitengebied. Wel is in deze
gemeenle relatief veel oppervlak bestemd voor recreatie, omdat hier in het verieden de Krimpenerhout is
aangelegd. De gemeenten Bergambacht, Ouderkerk. Vlist en. in iets mindere mate, Nederlek zijn sterk
agrarische gemeenten. Schoonhoven zit hier tussen in: meer buitengebied dan Krimpen, maar veel minder
dan de vier agrarische gemeenten.
2.3

Samenwerking in de Krimpenerwaard

De zes gemeenten in de Krimpenenwaard werken op verschillende lerreinen samen, meestal op basis van
gemeenschappelijke regelingen. In bijlage 2 hebben wij opgenomen aan welke gemeenschappelijke
regelingen de zes gemeenten deelnemen. Enkele gemeenschappelijke regelingen lichten wij hieronder
nader toe.
De gemeenten Bergambachl. Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist werken sinds 2001 op vrijwillige
basis samen. In 2002 trad een eigen gemeenschappelijke regeling KS-gemeenten in werking. Na een
evaluatie van deze samenwerking is eind 2006 een nieuwe gemeenschappelijke regeling K5 in werking
getreden. Daarna is de regeling op 1 januari 2009 gewijzigd in de regeling GR KS-gemeenten 2009,
Het bestuur van de KS bestaat uit een dagelijks bestuur, het 'K5-bestuur' en de Krimpenenwaardraad als
algemeen bestuur. Het KS-bestuur komt maandelijks bijeen, de Krimpenenwaardraad minimaal vier keer
per jaar. De Krimpenerwaardraad bestaat uil één lid per fractie per gemeente, 27 leden in totaal (situatie
vóór 3 maart 2010). Elk lid krijgt nel zoveel stemmen als zijn/haar fractie groot is. Daamaast maakt ook het
dagelijks besluur deel uit van het algemeen bestuur. In totaal hebben de raadsleden 69 slemmen. Hel
bestuur heeft daamaast 1 stem indien sprake is van een unaniem voorslel. Bij een verdeeld advies vanuft
het bestuur krijgt het besluur 2 slemmen toebedeeld, wat het lotaal aantal stemmen brengt op 70 of
71 slemmen. In de aangepaste gemeenschappelijke regeling K5 hebben de gemeenten afspraken
gemaakt over intensievere samenwerking. Vooraf bepaalde strategische beleidsvelden vallen onder de
aansturing van de Krimpenerwaardraad. Zo is er onder andere een strategisch werkprogramma.
De K5 heeft tot doel om binnen de kaders van de regeling draagvlak te creëren voor een evenwichtige
ontwikkeling van hel gebied met inachtneming van de aulonomie van de deelnemende gemeenten. De KS
behartigt de gemeenschappelijke belangen op de volgende terreinen:
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Openbare veiligheid en hulpveriening
Ondenwijs
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Verkeer, vervoer en water
Recreatie en toerisme
Facilitaire en ondersteunende diensten
Ondersteuning van een gemeenschappelijke rekenkamer.
Qua organisatie hebben de KS-gemeenten en/oor gekozen om de ambtenaren die zich bij de individuele
gemeenten met K5-onderwerpen bezighouden in dienst te nemen van de KS; eind 2008 had hel samenwerkingsverband 80 medewerkers in dienst. Inmiddels zijn ook de 180 brandweervrijwilligere onder de vlag
van de KS gebrachl.
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De KS-gemeenten maken onderdeel uit van de Politie- en Veiligheidsregio Hollands Midden. De K5-
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gemeenten zijn tevens deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk S a m e n -

Q

werkingsverband Midden-Holland (ISMH).
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Krimpen aan den IJssel is een verplichte deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio
Rotterdam. Aan deze regeling nemen 16 gemeenlen deel. Op 18 maart 2010 is het aantal deelnemers
gedaald naar 15 vanwege de toevoeging van Rozenburg aan Rotterdam.
De Stadsregio Rotterdam heeft de verantwoordelijkheid voor het regionale beleid op het terrein van verkeer
en vervoer, wonen, economie, groen, milieu en jeugdzorg. Naast het uitoefenen van wettelijke taken, voert
de stadsregio ook taken uit die de gemeenten aan haar hebben overgedragen. Zo zorgt de stadsregio voor
afstemming en ondersteuning van gemeenten bij vraagstukken over werk en inkomen.
Krimpen aan den IJssel maakt onderdeel uit van de Politie- en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
2.4

Regionale opgaven in de Krimpenerwaard

ln paragraaf 2.3 is aangegeven welke gemeenschappelijke belangen de K5 behartigt De opgaven
waarvoor de KS-gemeenten staan zijn te vinden in de regionale stmctuurvisie, de woonvisie, het
leefbaarheidsplan K5, de detailhandelvisie K5, het uih/oeringsprogramma recreatie- en toerisme K5 en de
huisvestingsverordening.
Een belangrijk en recenl document, de Strucluurvisie K5, is in juli 2009 door de Krimpenenwaardraad
vastgesteld. Deze visie geeft de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de KS tot 2020
weer met een doorkijk naar de lange termijn (2030). De strucluurvisie bouwt voort op eerdere beleidsnota's
die in KS-verband zijn opgesteld en op afzonderiijke gemeentelijke mimtelijke visies.
De Stmctuurvisie KS-gemeenten beval de volgende kemopgaven voor de Krimpenerwaard:
Verbeteren onbalans werkgelegenheid en beroepsbevolking.
Gedifferentieerde woonmilieus en behoud voorzieningenniveau.
Behouden (cultuur)Iandschap en ontwikkelingsperspectief landbouw.
Ontwikkelen van passende recreatiemogelijkheden.
Cenirale opgave: hel uitzetten van een evenwichtige koers in het spanningsveld lussen behoud/
versterken van grote omgevingskwaliteiten en hel waarborgen van een vilale en leeftDare regio.
In de Ontwerp-Provihciale Siructuurvisie (november 2009) hebben wij aangegeven dat vanaf 2020 voor
grote delen van het landelijk gebied, waaronder de Krimpenerwaard, sprake is van bevolkingsafname. De
bevolkingsontwikkeling heeft gevolgen voor de leefbaarheid op hel platteland en dus ook in de
Krimpenerwaard.
In de Ontwerp-Provinciale Stmduurvisie worden de gebiedsopgaven opgesomd waarvoor de
Krimpenenwaard staat: bodemdaling afremmen, een robuust watersysteem realiseren, Groene
Ruggengraat en samenhangend daarmee structuurverbetering voor de landbouw realiseren. Er heeft in de
Krimpenerwaard een uilgebreid gebiedsproces plaatsgevonden met een herverdeling van functies,
waarmee in dit gebied de Groene Ruggengraal is beschermd. In hel Veenweidepacl Krimpenerwaard zijn
de hoofdlijnen van de inrichting bepaald.
In het kader van dit pact werken overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de herinrichting
van de Krimpenerwaard. Deelnemers aan het pact zijn onder andere de provincie Zuid-Holland, de
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gemeenten Bergambacht, Nederiek. Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist, het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. De herinrichting realiseert
2.450 ha nieuwe natuur (Ecologische Hoofdstmduur) in de Krimpenenwaard. Tot nu toe (begin 2010) is
1.170 ha gerealiseerd. Daarnaast wordt nogeens 20 ha gereserveerd voor ecologische verbindingszones.
Het Veenweidepact Krimpenenwaard onderscheidt vijf doelen:
de aanleg van nieuwe naluur;
duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling;
het versterken van de landbouwstructuur;
extia kansen voor toerisme en recreatie;
het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap.
Het Veenweidepact heeft vooral effecten in de gemeenten Ouderkerk, Nederiek, Bergambacht en Vlist. De
gemeente Oudericerk heeft in de loop van 2009 haar medewerking aan het pact opgeschort omdat de
gemeenle het niet eens was met de omvang van het natuurgebied op haar grondgebied en de bijbehorende
begrenzing. Sindsdien loopt een bemiddelingspoging vanuit de Strategiegroep Veenweidepact onder
voorzitterschap van de veranhwoordelijk gedeputeerde.
Een belangrijk aspect is de juridisch planologische vastiegging van het natuurgebied Veenweidepact.
Hiervoor loopt momenieel een gecoördineerde opstelling van vier gemeentelijke bestemmingsplannen
buitengebied, omdat de afzonderiijke gemeenten dil nlet elk op eigen kracht aankunnen. Nederlek trekt dit
proces. De provincie draagt bij aan een strakke regie en coördinatie vanwege het belang voor de
Krimpenenwaard als geheel. Dit proces loopt vertraging op door de actie van Ouderkerk. Afhankelijk van de
uitkomst van de bemiddelingspoging zal de provincie een keuze maken tussen ofwel doorgaan met de
gecoördineerde opstelling van de bestemmingsplannen ofwel overgaan tot het opstellen van een
provinciaal inpassingsplan voor het hele gebied.
Op 23 april 2008 is de "partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost in Provinciale Staten vastgesteld.
Daarin was naast het hoofdonderwerp Veenweidepact ook de mogelijke aanleg van bedrijventerrein
Veerstalblok in de gemeenle Ouderkerk aan de orde. Wij hadden voorgesteld de mimtelijke reservering
voor dit terrein uit het streekplan te schrappen, omdat dil niet nodig en niel meer gewenst was. Provinciale
Stalen waren het niet eens met dit voorstel en dienden daarover een amendement in dat
werd aangenomen. De ruimtelijke reservering is daardoor gehandhaafd. Daadwerkelijke aanleg kan alsnog
aan de orde zijn vanaf 2012, indien voldaan wordt aan een aanlal specieke voorwaarden. In 2012 is dus
een hernieuwde afweging aan de orde.
Krimpen aan den IJssel staat voor een aantal forse opgaven. Enkele daarvan lichten wij hier toe. De
gemeente heeft in 2004 de stmctuurvisie 'Ruimte voor ontwikkeling' vastgesleld. Binnen deze structuurvisie
worden zeven thema's onderscheiden die hebben geleid lol; een woonvisie, een cenlrumvtsie. het fietsenstructuurplan, woonzorgzonering, sportbeleid en een duurzaamheidsvisie.
De Woonvisie 'Goed wonen lussen wereldstad en Groene Hart' Is in april 2009 door de gemeenteraad van
Krimpen aan den IJssel vasigesteld. De geformuleerde ambities zijn: voldoende nieuwbouw in verschillende woonmilieus. behoud van kwaliteit van bestaande wijken, meer mogelijkheden voor woningzoekenden en een sluitend netwerk van wonen, welzijn en zorg.
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Het bedrijventerrein Stormpolder zal, zo blijkt uit een in februari 2010 getekend convenant lussen onder
andere de Stadsregio Rotlerdam, de provinde en Krimpen aan den IJssel, in de periode 2011 -2013 worden
geherstructureerd. Belangrijke speerpunten voor Krimpen aan den IJssel zijn hierbij: handhaven karakter
van de Stormpolder, bereikbaarheid vergroten, de infrastructuur binnen het lerrein verbeleren, de deelgebieden aanpakken en waarborgen dat wonen en werken elkaar niet belemmeren.
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De Algeracorridor is een belangrijke verbinding tussen de Krimpenerwaard en de Rotterdamse regio.
Krimpen aan den IJssel zoekt samen met de provincie, Capelle aan den IJssel, de Stadsregio Rotterdam
en Rijkswaterstaat naar oplossingen om de doorstroming te verbeteren.
Andere belangrijke regionale opgaven voor Krimpen aan den IJssel zijn terug le vinden in hel Uitvoeringsprogramma RR2020 van de Stadsregio Rotterdam.
2.5
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Samenvatting

De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veenweidegebied midden in het Zuid-Hollandse deel van het Groene
Hart. De 2450 ha natuurgebied die in het kader van het Veenweidepact wordl gerealiseerd, is onderdeel
van de Ecologische Hoofdslructuur. Bergambacht Nederiek, Oudericerk, Schoonhoven en Vlist maken deel
uit van de KS-samenwerking en samenwerking binnen hel Intergemeentelijke Samenwerkingsverband
Midden-Holland en de regio Hollands Midden. Schoonhoven kenmerkt zich als een kleinstedelijke
gemeente en heeft een centmmfunctie voor de regio en omliggende gemeenten. Bergambacht, Nederiek,
Ouderkerk en Vlist kenmerken zich voor een groot deel door agrarisch grondgebmik. Krimpen aan den
IJssel ligt niet in helGroene Hart maakt deel uit van de Stadsregio Rolterdam en kent ovenwegend een
stedelijk gebied. De KS-gemeenten slaan voor forse opgaven, waaronder de uitvoering van het
Veenweidepact en het realiseren van een robuust watersysteem. Krimpen aan den IJssel heeft meer
stedelijke opgaven en opgaven op hel gebied van infrastmctuur en van herstmcturering bedrijvenierreinen.
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3.

Voorgeschiedenis bestuurlijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard

3.1

Voorgaande o n t w i k k e l i n g e n

De discussie over de bestuurlijke toekomst van de vijf gemeenlen in de Krimpenerwaard (Bergambacht,
Nederlek. Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl) loopt al sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw.
Krimpen aan den IJssel is sinds 2008 betrokken bij de discussie over de besluuriijke toekomst van de
buurgemeente Nederiek.
Sinds 2001 werken de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard formeel samen. Onderwijs, Openbare orde
en veiligheid, Sodale zaken en Personeel en organisatie zijn toen op basis van de centrumgemeenteconstructie ondergebracht bij lelkens één gemeente. Vanuit deze gemeente werden de burgers en de
besturen van de vijf gemeenten bediend.
Een evaluatie in 2003 liet zien dat bij strategische opgaven nauwelijks concrete resultaten zijn aan te
wijzen, met name op hel terrein van gemeenteoverstijgend ruimtelijk beleid. Vervolgens zijn de gemeenten
gaan werken aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling KS die eind 2006 tot stand is gekomen. Deze
regeling maakte een eind aan de centrumgemeenteconstructie: in plaats daarvan de de KS zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van specifieke KS-taken. De regeling is per 1 januari 2009 vervangen door
een nieuwe regeling die een aantal redactionele wijzigingen bevatte, geen zware inhoudelijke wijzigingen.
In 2004/2005 hebben de vijf gemeenten door een extern bureau de bestuurskracht laten meten. De uitkomsten laten zien dal de bestuurskracht van Oudericeric matig tol onvoldoende is. De bestuurskracht van
Vlist is matig tol voldoende en de bestuurskracht van Bergambacht Nederiek en Schoonhoven is
voldoende. Alle gemeenlen hebben vervolgens een verbetertraject in gang gezet
In 2006 hebben de KS-gemeenten een strategische visie vastgesteld, met een daarbij behorend slrategisch
werkprogramma, De visie beschrijft op hoofdlijnen de koers voor de verdere ontwikkeling van gebied, gemeenschap en besluur van de Krimpenerwaard.
In hel Coalitieakkoord 200-2011 'Duurzaam denken, dynamisch doen' van de provincie Zuid-Holland is de
volgende passage opgenomen,- "Krimpenerwaard: met de K-5 is afgesproken dat de 1 januari 2007 gestarie
samenwerking binnen twee jaar wordt geëvalueerd. De bestuurskracht van Ouderkerk en Vlist zijn voorde
pmvincie punten van zorg waarop actief zal worden gemonitord.'
Op 22 januari 2008 hebben wij over de besluuriijke toekomst van de vijf gemeenlen in de Krimpenerwaard
aangegeven dat de evaluatie van de KS-samenwerking in eerste instantie een zaak voor de vijf gemeenten
is. Wij gaven aan dat wij na standpuntbepaling door de vijf gemeenten over de evaluatie van de KS-samenwerking en over de uitgevoerde quick scans (zie hoofdsluk 3.3) met de gemeenten een open discussie
willen voeren over de bestuuriijke toekomst van de gemeenlen in de Krimpenerwaard. De gemeenten
hebben ingestemd met dat tijdpad.
In september 2008 laat Nederiek een quick scan uitvoeren naar een mogelijke fusie van Nederlek en
Krimpen aan den IJssel. De conclusie in hel rapport is dat samenwerking tussen Krimpen aan den IJssel en
Nederlek als perspectiefvol kan worden aangemerkt. Samenwerking kan opmaat zijn voor samengaan,
maar besluitvorming daarover zou pas na een ordentelijke procedure moeten plaatsvinden. Wij merken op
dat in deze quick scan slechts gekeken is naar de consequenties voor Nederiek en Krimpen aan den IJssel
en niel naar de consequenties voor de Krimpenerwaard als geheel.
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De evaluatie van de KS-samenwerking: de aanbevelingen
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De KS-gemeenten hebben hel onderzoeksbureau SGBO de opdrachl gegeven de KS-samenwerking te
evalueren. In de SGBO Eindrapportage Evaluatie KS (De stip boven de horizon) van 30 sepiember 2008
zijn de volgende aanbevelingen gegeven:
A. Ga door met de samenwerking in KS-verband.
B. Verbeter de kwalileit van de huidige vijf operationele taken.
C. Bouw de operationele taken slap voor slap verder uil.
D. Voer strategische taken verder uil en incorporeer EZ.
E. Verbeter de informatievoorziening.
F. Verbeter de procesvoering.
G. Evalueer de KS-samenwerking begin 2010,
H. Besluit begin 2012 over gemeentelijke herindeling.
1. Leg het bovenstaande vast in een ontwikkelagenda 2009-2012.
Ten aanzien van onderdelen G en H stellen de onderzoekers het volgende voor:
G:
Geef de inhoudelijke samenwerking de mimte en tijd en evalueer begin 2012 de KS-samenwerking.
Op dal tijdstip kan eventueel een besluurskrachtmeting aan de orde zijn.
H;
Wees niel bang voor veriies van eigen aulonomie. Om de samenwerking te laten slagen moet per
onderwerp op de inhoud beoordeeld worden of samenwerking meerwaarde oplevert. Daarbij moet de
overweging dat de eigen gemeenle voldoende taken moet overhouden om zelfstandig te kunnen
blijven geen rol spelen. Structuur volgl op de inhoud. Uitgangspunt bij de evaluatie is dat een gezamenlijk besluit wordt genomen over gemeentelijke herindeling en hoe dat proces in gang wordl
gezel. Als de samenwerking slaagl en er op steeds meer terreinen succesvol wordt samengewerkt,
is de herindeling een logische stap.
3.3

Quick scan huidige stand van zaken bestuurskracht van de zes gemeenten

Op verzoek van de provincie hebben de KS-gemeenten in 2008 door middel van een quick scan van een
extern bureau laten nagaan wal de huidige stand is van de afzonderiijke bestuurskracht sinds de bestuurskrachtonderzoeken uit 2004/2005. Dat heeft geleid lot hel volgende beeld bij de onderzoekers.
Schoonhoven
Schoonhoven heeft haar bestuurskracht sinds de besluurskrachtmeting in 2005 merkbaar verbelerd.
Veel van de versterkingspunlen en achterstanden zijn aangepakt en opgelost. Er zijn nieuwe opgaven
geformuleerd die worden opgepakt (veiligheid, armoedebestrijding en integraliteit). De vraag ligt bij
Schoonhoven ofde gemeente met de huidige samenwerking zelfstandig bestuurskrachtig is en wat
eventuele alternatieven zijn (zoals een gemeentelijke herindeling).
Vlist
De besluurekracht van Vlisl in de rol als bestuur van de gemeenschap is ten opzichte van 2005 op
verschillende aspeclen versterkt Belangrijk versterkingspunt is het ontwikkelen van een toekomstvisie. De
bestuurskracht in de rol van dienstveriener is versterkt maar behoeft aandacht (integraliteit van werken,
ontwikkelen van doelgerichtheid van beleid en evalualie), Als participant in het openbaar bestuur is Vlist
door middel van de KS-samenwerking op strategisch niveau minder bestuurskrachtig geworden dan in
2005. De bestuurskracht van de gemeente als interne organisatie op verschillende aspecten versterkt
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Wij hebben op 16 september 2008 de raad van Vlist laten weten dat de uitgevoerde quick scan laal zien
dat de gemeente Vlist de verslerking van de bestuurskracht voortvarend heeft opgepaki.
Bergambacht
Bergambacht heeft haar besluurskrachl sinds de meting in 2005 versterkt. Versterkingspunlen (planningen controlcyclus, evaluatie en monitoring, visie op regiefunctie) en achterstanden zijn aangepakt en
opgelost Met het vaststellen van een toekomstvisie heeft de gemeenle gekozen voor een koers voor de
lange termijn. Er worden keuzes gemaakl op het terrein van mimtelijke- en economische ontwikkeling.
Bergambacht is een zelfbewuste gemeente die weet wat wel en niel tot de eigen mogelijkheden behoort.
Nederiek
De bestuurskracht van Nederiek in de rol als bestuur van de gemeenschap is op verschillende aspecten
versterkt (overallvisie over de eigen positie en ontiwikkelingsrichting). Nederlek heeft haar dienstverlening
en beheer in het algemeen op orde. Aandachtspunt blijft integraliteit van werken. Nederlek is door middel
van de KS-samenwerking op strategisch niveau minder bestuurskrachtig geworden. In de samenwerking
zijn scherpe keuzes nog niet nodig geweest De bestuurskracht van de gemeente als interne organisatie is
versterkt.
Ouderkerk
Op strategisch niveau heeft Ouderkerk geen overallvisie op de gemeente en haar ontwikkelingsrichting
naar de toekomst toe. Met een collegeprogramma en twee dorpsvisies maakt Ouderkerk geen echte
keuzes. Hierdoor missen gemeentelijke werknemers, raads- en bestuursleden een vastgelegde en
gedeelde focus. De onderzoekers zijn van mening dal Ouderkerk, gelet op de financiële positie en de
capaciteiten van de organisatie, zonder samenwerking niel in staal is hetzelfde niveau van beleidsontwikkeling en -uitvoering te genereren als dal zij nu voor een belangrijk deel doel met de hulp van de
samenwerking. Tevens stellen de onderzoekers dal Ouderkerk, zowel organisalorisch als financieel gezien,
haar bestuurskracht niet zodanig heeft versterkt dal zij in staat is om bijvoorbeeld ontwikkelingen vanuit
decentralisatie en veranderende wetgeving adequaat op te pakken.
Enkele alaemene conclusies van de onderzoekers
De onderzoekers constateren in 2008 in elk van de vijf quick scans dat met de gemeenschappelijke
regeling de KS-gemeenten beogen een stevige en slagvaardige stmctuur neer le zetten voor hun
samenwerking. Deze struduur beperkt echter de eigen beleidsvrijheid en kaderstellende rol voor
strategische opgaven van de afzonderiijke gemeenten. De strategische visiedocumenten (de woonvisie,
huisvestingsverordening en economische visie zijn vastgesteld; nog vast te stellen: leeftDaarheidsvisie.
verkeers- en vervoersvisie. recreatievisie en de stmctuurvisie) worden immers niet in de eigen
gemeenteraad vasigesteld maar alleen in de Krimpenerwaardraad.
Tevens slellen de onderzoekers dat de samenwerking tot nu toe vooral bestaat uil afstemming en dat nog
geen zwaar inhoudelijk beroep is gedaan op de bestuurskracht van de samenwerking en daarmee op de
bestuurskracht van elke individuele gemeenle. Door het instellen van de Krimpenerwaardraad en het
overdragen van bevoegdheden aan dit orgaan, vooral wat betreft de strategische beleidsbepaling, neemt
de bestuurskracht van elke individuele gemeente volgens hel provinciale normenkader formeel a t aldus de
onderzoekers.
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Krimpen aan den IJssel
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Krimpen aan den IJssel heeft in 2009 door een extern bureau de bestuurskracht nieuwe slijl laten
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onderzoeken. Samengevat concluderen de onderzoekers dal Krimpen aan den IJssel een bestuurs-
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krachtige gemeenle is. Zij stellen dat de verbeterpunten (de gemeente is te intern gerichl, er moet een
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oplossing komen voor de Algerabmg, complexe projecten als de centmmontwikkeling en de Stormpolder
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vragen om deskundige projectbegeleiding, kwetsbaarheid ambtelijke organisalie en stericer sturen op
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prestaties) door de huidige gemeente in prindpe kunnen worden opgepakt De onderzoekers hebben geen
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reden te twijfelen aan de loekomstige bestuurskracht van Krimpen aan den IJssel en zij stellen dat zelfstandigheid daarmee een houdbare optie is.
3.4

Standpunten van de gemeenteraden over bestuurskracht en s a m e n w e r k i n g

Vlisl
In de raad van Vlist is op 25 november 2008 geconcludeerd dat er draagvlak is over de volle breedte van
de raad voor intensiveren van de samenwerking. Concreel betekent dit dat er meer taken moeten worden
overgedragen aan de KS. Over de uiteindelijke uitkomst van dit proces bestaat geen overeenstemming. De
fracties van de PvdA en de SGP/ChristenUnie zijn onomwonden voorstander van een herindeling. De W D
is dat ook, als de inwoners van Vlist daar voordeel van hebben. Het CDA wil nu nog geen standpunt
innemen over wel of niet fuseren. De fractie wil dal uitstellen tot 2012. na een nieuwe evaluatie van de
samenwericing. De VKGB ziet vooriopig niets in een fusie tussen de KS-gemeenten.

Schoonhoven
Op 27 november 2008 heeft de raad van Schoonhoven twee moties aangenomen. Met hel aannemen van
de eerste motie heeft de raad uitgesproken dat;
1.

er vooralsnog vanuil wordt gegaan dal Schoonhoven een zelfstandige gemeente blijft;

2.

wordt doorgegaan met de samenwerking in KS-verband;

3.

de kwaliteit van de huidige operationele taken moetworden verbeterd;

4.

taken alleen worden uitbesteed - in KS of andere verbanden - als dit in het belang van Schoonhoven Is;
het belang van Schoonhoven gaat voor het KS-belang;

5.

de procesvoering moet worden verbelerd;

6.

de K5-informatievoorziening moei worden verbeterd;

7.

nauwkeurig wordt nagegaan of het ambtenarenapparaat in staat is zijn laken naar behoren te

8.

een toekomstvisie voor Schoonhoven wordt ontwikkeld;

9.

de hiervoor genoemde punten worden vaslgelegd in een ontwikkelagenda 2009-2012;

verrichten;

10. de samenwerking opnieuw wordt geëvalueerd in 2012.
Berqambacht
De raad van Bergambacht heeft op 2 december 2008 een motie 'Bestuuriijke Toekomst' aangenomen
waarin de raad als zijn mening uitspreekt dat:
a.

door de K5-samenwerking te intensiveren de bestuurskracht van de gemeente Bergambacht verder

b.

de gemeenschappelijke regeling KS maar twee jaar van kracht is;

kan worden versterkt;
c.

de strategische opgaven voor de GR KS nog niet zijn venwezenlijkl en mede gelet op de jonge
levensduur zich nog moet en verder kan bewijzen;

d.

een gemeentelijke herindeling K5 of een andere bestuuriijke vormgeving lot 1 januari 2012 om

e.

aan een besluil tot herindeling of andere besluuriijke vormgeving opnieuw een besluurskrachtmeting

voornoemde redenen niet gewenst is;
en KS-evaluatie naar de samenwerking vooraf dient te gaan.
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Daarnaast zijn er moties aangenomen over de brandweertaken, wmo- en vrom-taken, Veenweidepact en
decentralisatie van rijkstaken.
Nederiek
De raad van Nederiek heeft op 16 december 2008 unaniem besloten dal Nederiek een zelfstandige, vitale
plattelandsgemeente moet blijven. Nederlek heeft haar bestuurskracht versterkt en op orde. De organisatie
is op de opdrachten van de gemeente berekend. De raad wil geen herindelingsdiscussie voeren want dat is
niet aan de orde. De KS-samenwerking wordt voortgezei waarbij alle partijen aantekenen dat de KSevaluatie veel le vroeg is uitgevoerd. Daarnaast wil de raad dat Nederiek de poort naar de stad (Stadsregio
Rotterdam en relalie met Krimpen aan den IJssel) en het Groene Hart moet zijn.
Ouderkerk
De raad van Ouderkerk heeft op 18 december 2008 een motie aangenomen waarin de raad uitspreekt dat
zo snel mogelijk slappen moeten worden gezet die leiden tot de vorming van één Krimpenerwaardgemeente bij voorkeur bestaande uit de huidige KS-gemeenten. De raad verzoekl hel college de mening
van de raad over le brengen en te verdedigen bij de vier andere KS-gemeenten, het dagelijks bestuur van
de K5, de Krimpenerwaardraad, Gedeputeerde Slaten en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).
Krimpen aan den IJssel
Op 17 december 2009 heeft de raad de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek besproken waarin de
gemeente zichzelf een spiegel heeft voorgehouden en waar zij als 'goed en krachtig' uit is gekomen. De
raad vraagl aandacht voor onder andere de vergrijzing, het verzoek om herhaling van een dergelijk
onderzoek, de aanbevelingen, de interne gerichtheid, het economisch beleid en ontwikkeling, het
voorzieningenniveau, de regierol, mobiliteil/Algerabrug, ruimte voor innovatie en preslatieafspraken.
3.5

Samenvatting

Sinds 2001 wericen de vijf gemeenlen in de Krimpenerwaard formeel samen op basis van de centrumgemeenteconstructie. Een evaluatie in 2003 liel zien dal bij strategische opgaven nauwelijks concrete
resultaten zijn aan te wijzen, vooral op het lerrein van gemeenteoverstijgend mimtelijk beleid.
In 2004/2005 hebben de vijf gemeenten door een extern bureau de besluurekracht lalen meten. Vervolgens
zijn de gemeenten gaan werken aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling KS die eind 2006 tot sland is
gekomen en daama is gewijzigd. De nieuwe KS-regeling is eind 2008 geëvalueerd en de
bestuurskrachtonderzoeken zijn door middel van een quick scan geactualiseerd. Alle vijf gemeenlen
hebben daarover een standpunt ingenomen. Nederiek laat in 2008 een quick scan uitvoeren naar een
mogelijke fusie met Krimpen aan den IJssel.
Eind 2008 kiest Ouderkerk voor gemeentelijke herindeling en de vorming van bij voorkeur één gemeente
Krimpenerwaard; Nederiek heeft besloten zelfslandig te blijven en wil geen herindelingsdiscussie voeren;
Schoonhoven wil vooralsnog zelfstandig blijven en alleen samenwerken vanuit het Schoonhovens belang;
Bergambacht wil intensivering samenwericing maar een discussie over herindeling pas in 2012 voeren en
Vtist wil ook intensivering van de samenwerking maar de raad is verdeeld over al dan niet nu een discussie
voeren over herindeling. Krimpen aan den IJssel ziet zichzelf in 2009 goed en krachtig uil een bestuurskrachtonderzoek komen.
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4.1

Aanleiding en start van de arhi-procedure
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ln hoofdstuk 3 van dit herindelingsonlwerp hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de bestuurlijke ontwikke-

Q

lingen van de zes gemeenlen in de Krimpenenwaard de afgelopen tien jaar. Nadal wij de standpunten van
de gemeenteraden over de evalualie van de KS-samenwerking en de quick scan van de huidige bestuurskracht hadden ontvangen hebben wij daarover op 2 februari 2009 het volgende standpunt ingenomen:
"De K5-gemeenten hebben uitspraken gedaan over hun bestuuriijke toekomst en hebben daarbij
verschillende opties besproken. Echter, er is geen sprake van een gezamenlijk gedeeld en eensluidende
visie en oplossingsrichting bij de vijf gemeenten. Niet alle aangedragen oplossingen voor de bestuuriijke
toekomst zijn verenigbaar; er zijn ook oplossingen gepresenteerd die andere oplossingen lijken uit te
sluiten. Er is daarmee geen regionaal consistent eindbeeld ontstaan. Naar ons oordeel vraagt deze
bestuurlijke patstelling om een structurele en duurzame oplossing voor de Krimpenerwaard.
In de Noia Samenwerken aande kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuld-Holland (november 2008) hebben
wij aangegeven dat indien dat aan de orde is vrijwillige herindeling van gemeenlenonder regie van de
gemeenten onze voorkeur heeft, maar dat wij gemeentelijke herindeling alsultimum remedium niet ult de
weg gaan. Indien een of meer gemeenten ons verzoeken de regiete voeren In een herindelingsproces
zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en zoekennaar een zo groot mogelijk draagvlak daarvoor in dc
regio. Wij vinden het niet gewenst dat eengemeente een regionaal gewenste herindeling kan tegenhouden.
Wij stellen vast dat Ouderkerk aan ons gevraagd heeft de regierol op te pakken en een herindelingsprocedure te starien om te komen tot een gemeente in de Krimpenenwaard.
Gelet op:
•
•

de kwetsbare en zorgelijke situatie waarin Ouderkerk verkeert;
de conclusie van Ouderkerk dat de situatie in Ouderkerk structureel verbeterd moet worden om de
knelpunten op te lossen;

•

de uilkomsten van de evaluatie van de KS-samenwerking ("Als de samenwerking slaagl en er op
steeds meer terreinen succesvol wordt samengewerkt, Is de herindeling een logische stap"):

•

de uitkomsten van de quick scans ("De KS-structuur beperkt echter de eigen beleidsvrijheid en
kaderstellende rol voor strategische opgaven van de afzonderlijke gemeenten");

•

de standpunten van de gemeenteraden (van handhaven zelfstandigheid tot zo snel mogelijk
1 gemeente Krimpenerwaard;

zijn wij tot de conclusie gekomen dat als het meest gerede toekomstige eindbeeld moet worden vastgesteld
dat de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist moeten fuseren tot
1 gemeente Krimpenenvaard.
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe te komen tot aen gemeente Krimpenenvaard hebben wij
gekozen voor het instellen van een "Adviescommissie bestuurlijke toekomst Krimpenerwaardgemeenten".
Wij zullen deze commissie vragen om voor 1 mei 2009 advies aan ons uit te brengen over de route naar en
de condities waaronder tot die ene gemeente moet/kan:worden gekomen. Wij geven de commissie daarbij
mee dat van deze variant kan worden afgeweken indien de commissie constateeri dat er voldoende
draagvlak bestaat voor een anderein te brengen variant en die variant in ieder geval leidt tot een consistent
regionaal eindbeeld in de Krimpenerwaard. Wij hebben de commissie verzocht om ook de positie van de
gemeente Krimpen aan den IJssel te bezien in het ticht van de (komende) bestuurlijke ontwikkelingen.

17

Tevens verzoeken wij de commissie om daarbij de huidige functie en perspectief van de
Krimpenerwaardraad te beschrijven."
Op 12 mei 2009 heeft de 'Adviescommissie bestuuriijke toekomst Krimpenerwaardgemeenten (Commissieteemhuis)' het advies 'Een groen-blauwe parel, in zilver gezet; op weg naar één gemeenle in de
Krimpenerwaard' aan de provincie uitgebracht De commissie komt tot het volgende advies.
1.

De Krimpenerwaard is een in zilver gezette groen-blauwe parel in de provincie Zuid-Holland die als
één gebied moei worden benaderd om de opgaven waar de Krimpenenwaard voor slaal bestuuriijk
krachtdadig en in eenheid op te pakken.

2.

De aanpak van de bestuuriijke opgaven waarvoor de Krimpenenwaard slaat is niet gewaarborgd bij
hel zelfstandig laten voortbeslaan van de KS-gemeenlen.

3.

Alhoewel de oriëntatie van de kemen in hel gebied als hel gaat om een aantal grootstedelijke
voorzieningen verechillend is (westelijke Krimpenerwaard: Rotterdamse regio, oostelijke
Krimpenerwaard: Gouda/Utrecht), leidt een bestuuriijke splitsing van de Krimpenerwaard langs deze
oriënlalielijn derhalve ook tot opsplitsing van de Krimpenerwaard. Dil is slrijdig met het hiervoor
genoemde uitgangspunt/advies dal de Krimpenerwaard als één gebied moet worden benaderd.

4.

Hel meest gerede eindbeeld van het college van Gedeputeerde Staten, de fusie van de KSgemeenlen lot één gemeente Krimpenenwaard, leidt niet lot een toekomstbestendige siluatie, gelet
op de positie van Krimpen aan den IJssel, hel niel als één bestuuriijke entiteit benaderen van de
Krimpenenwaard en het niel leggen van de noodzakelijke verbinding tussen 'stad' en 'platteland'.

5.

Een toekomstbestendig eindbeeld voor de Krimpenenwaard om de besluuriijke opgaven in hel gebied
aan le kunnen en kwalitatief zorg te dragen voor een goed woon-, werk- en leeficlimaat voor de
inwoners van het gebied, wordt gevormd door de gemeente Krimpenenwaard le laten bestaan uil de
zes huidige gemeenten in de Krimpenenwaard. Dit is het punt op de horizon waar op gekoerst dient
te worden. Het heeft de voorkeur van de commissie om dat punt in één stap te bereiken.

6.

In ieder geval dienl echter de fusie van de KS-gemeenten op de kortst mogelijke termijn le worden
ingezet, waarbij uw college zijn verantwoordelijkheid moet nemen om in een onomkeerbaar proces
de gemeenten daarheen te geleiden. Het nog langer investeren in pogingen tol verbetering van de
samenwerking tussen de vijf zelfstandige gemeenten leidt lol onnodig tijdveriies en vermoedelijk lol
verdere belemmering om met vertrouwen in elkaar tot herindeling le komen. De bestuuriijke houdgreep waarin de KS-gemeenlen elkaar houden wordt daarmee doorbroken.

7.

Mochien de gemeente Krimpen aan den IJssel en de op korte lermijn te herindelen KS-gemeenten
het eindbeeld van één gemeenle Krimpenerwaard beslaande uit de zes gemeenten in goed
onderiing overieg toch in één stap willen maken, dan moei dat worden toegejuicht en dient u te
bezien op welke wijze u dal proces nader zou kunnen en willen faciliteren.

8.

Flankerend zal uw college in ieder geval reeds nu het proces in gang moeten zeiten om de
Krimpenerwaard mede uil oogpunt van de veiligheidsopgaven in hel gebied op korte termijn bij de
Veiligheidsregio en de Regio Rotterdam-Rijnmond te voegen, om zo ook het eindbeeld van
aansluiting van de gemeente Krimpen aan den IJssel mogelijk le maken.

9.

Voor een succesvolle herindeling van de Krimpenerwaard met de KS-gemeenten zijn daamaast de
volgende randvoorwaarden en uitgangspunten van belang:
hel bieden van financiële transparantie en waarborgen aan de gemeenten om investeringsplannen (bijvoorbeeld voortvloeiend uit de eigen gemeentelijke structuurvisies) ult te kunnen
blijven voeren;
het inzetten van een gedegen kernenbeleid om de identiteit van de kemen te bewaren;
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Op 2 juni 2009 hebben wij een standpunt ingenomen over het advies van de Commissie-Leemhuis. Dat
standpunt luidl als volgt:

p
Het beeld dat de commissie schetst over de situatie in de Krimpenerwaard maakt nogmaals duidelijk in
welke emstige bestuurlijke patstelling de gemeenten in de Krimpenenwaard zich bevinden. Wij vinden het
onze verantwoordelijkheid om nu die patstelling te doorbreken. Het gedegen onderbouwde advies van de
commissie onderschrijft onze conclusie dat één Krimpenenwaardgemeente het meest gerede toekomstige
eindbeeld is in dit gebied. t\Aet de commissie zijn wij van oordeel dat de aanpak van de bestuurlijke opgaven
waarvoor de Krimpenenwaard staat niet gewaarborgd is bij het zelfstandig laten voortbeslaan van de KSgemeenten. Het advies van de commissie dat Krimpen aan den IJssel onlosmakelijk verbonden is met de
Krimpenerwaard en daarvan, eventueel op termijn, ook onderdeel zou moeten uitmaken moet naar onze
mening nader onderzocht worden. Op onze vraag aan de commissie of er voldoende draagvlak bestaat
voor een andere in te brengen variant en die variant leidt tot een consistent regionaal eindbeeld Is de
commissie duidelijk: de commissie wijst een opsplitsing van de Krimpenenvaard van de hand en andere
varianten (in het advies aangeduid als K4, K3/K2 en combinaties met Gouda en met Krimpen aan den
IJssel) zijn ofwel niet toekomstbestendig ofwel verstoren de samenhang van de totale Krimpenerwaard,
Wij onderschrijven de conclusie van de commissie dat door de besluuriijke houdgreep waarin de KSgemeenten elkaar gevangen houden en het feit dat de KS-samenwerking niet hetzelfde doel heeft voor elk
van de gemeenten (van samenwerking als einddoel tot een opstap naar herindeling) het perspectief voor de
Krimpenerwaardraad beperkt is.
Wij hebben kennisgenomen van de opmerking van de commissie dat als de zes gemeenten in goed onderling overleg in één stap tot één Krimpenenvaardgemeente willen komen dat moet worden toegejuicht en dat
wij dan moeten bezien op welke wijze wij dat proces nader kunnen en willen, faciliteren.
Wij zijn op basis van het advies van de Commissie-Leemhuis en gelet op ons Coalitieakkoord 'Duurzaam
denken, dynamisch doen'en de door Provinciale Slaten op 25 maari 2009 vastgestelde nota Samenwerken
aan de kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuid-Holland tot de conclusie gekomen dat de wijziging van de
gemeentelijke Indeling in de Krimpenerwaard gewenst is. Dit betekent dat wij het voomemen hebben om de
procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) te starien tot wijziging van de
gemeentelijke indeling van Bergambacht, Vlist, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Krimpen aan den
IJssel.
Op 2 September 2009 heeft de statencommissie Besluur en Middelen van gedachten gewisseld over ons
standpunt De commissie kan zich vinden in ons voornemen de arhi-procedure te starten.
4.2

Standpunten van de gemeenten in het open arhi-overieg

Op 15 sepiember 2009 hebben wij op grond van artikel 8, lid 1, van de Wet algemene regels herindeling
(Wet arhi) de arhi-procedure gestart waarin wij de wenselijkheid uilspraken van een wijziging van de
gemeentelijke indeling van Bergambacht, Ouderkerk, Nederiek, Schoonhoven, Vlist en Krimpen aan den
IJssel. Wij hebben burgemeester en wethouders van de zes gemeenten uitgenodigd voor het voeren van
het arhi-overieg. Wij hebben benadmkt dat hel arhi-overieg volgens de wetgever een open karakter dient le
hebben en dal wij pas na afioop van het open overieg - dal wil zeggen na 15 maart 2010 - bij de formulering
van hel herindelingsontwerp een standpunt zullen innemen over de herindelingsvarianlen.
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Op 30 september 2009 hebben wij voor alle bestuurders van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard een
informatiebijeenkomst in Berkenwoude georganiseerd. Wij hebben de aanwezigen geïnformeerd over de
arhi-procedure en de beslismomenten in het proces. Wij wilden daarmee bereiken dal het voor alle betrokkenen helder zou zijn wat van welk bestuursorgaan op welk momenl in het arhi-proces wordt verwacht
ln september 2009 hebben wij huis-aan-huis een informatiekrant (oplage 42.000 exemplaren) verspreid
waarmee wij de inwoners en andere betrokkenen in de Krimpenenwaard hebben geïnformeerd over de start
van de arhi-procedure. Op de websile van de provincie (www.zuid-holland.nl/herindelingen) zijn sinds de
start van de arhi-procedure alle relevante documenten van de provincie te raadplegen.
Gedurende de fase van het open arhi-overieg hebben wij overieg gevoerd met Burgemeester en
Wethouders van Bergambacht, Krimpen aan den IJssel Ouderkerk, Nederiek. Vlist en Schoonhoven op
30 oktober 2009(1*' ronde) en 15 januari 2010 (2^ ronde). De gemeenten hebben ingestemd met het laten
uitvoeren van een financieel onderzoek naar herindelingsvarianlen in de Krimpenenwaard.
Op 17 en 24 febmari 2010 hebben wij overieg gevoerd met delegaties van de gemeenteraden van Krimpen
aan den IJssel. Schoonhoven, Vlist en Oudericeric. De raad van Bergambacht heeft ons schriftelijk laten
weten dal de raad zich schaart achter het standpunt van Burgemeester en Weihouders van Bergambacht
en dal de standpunten van de raad genoegzaam bekend zijn bij de provincie. De raad van Nederiek had
verzocht om overieg mel ons, maar de raad vindt de timing van het gesprek ongelukkig. De raad stelt dal
als zij nu reeds een standpunt inneemt over de fusie, bij de inwonere van Nederiek heel gemakkelijk het
beeld kan ontstaan dat de beslissing feitelijk al genomen is. Wij vinden het jammer dat de raad van
Nederiek in tegenstelling tol de vier andere raden geen open overieg met ons heeft willen voeren.
Wij hebben ook met andere organisaties overieg gevoerd. Daarover meer in de volgende paragraaf.
In bijlage 3 van dit herindelingsontwerp zijn alle arhi-verslagen van de gehouden overieggen opgenomen.
Kortheidshalve verwijzen wij u daarnaar,
1° ronde open arhi-overieo
Op 30 oktober hebben burgemeester en wethouders van de zes gemeenlen in de Krimpenenwaard in het
open arhi-overieg samengevat het volgende standpunt ingenomen.
Standpunt Bergambacht
Burgemeester en Weihouders van Bergambacht geven aan dat de raad van Bergambachl op het standpunt
staat dal voortzetting en intensivering van de huidige KS-samenwerking de beste keuze is voor de nabije
toekomst van de Krimpenenwaard. Wanneer blijkt dat een herindeling onvermijdelijk is, dan kiesl de raad
van Bergambachl voor hel als eenheid blijven zien van de Krimpenenwaard (minimaal de huidige KSgemeenten). De financiële gevolgen van een herindeling en de voor- en nadelen van hel toevoegen van de
gemeente Krimpen aan den IJssel moeten nader onderzocht worden en daarom vraagt Bergambacht om
een vervolgoverleg.
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Burgemeester en Wethouders van Bergambacht overhandigen de brochure 'Herindeling Krimpenerwaard:
Middel of Doel?' Daarin staal dat een mogelijk nieuwe gemeente een goede slart moei kunnen maken.
levensvatbaar moet zijn en de besluurskrachl erop voomit moei gaan. Het doel is een vilale en leefbare
Krimpenenwaard. als onderdeel van het Groene Hart. De leeftDaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen.
realiseren woningbouw voor eigen woningbehoefte, economische ontwikkeling en behoud van agrariërs
staal centraal.
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Standpunt Krimpen aan den IJssel
Burgemeester en Weihouders geven aan dal Krimpen aan den IJssel geen reden ziel om de zelfstandigheid op te geven. Krimpen aan den IJssel is het niet eens met het voornemen van Gedepuieerde Stalen om
te komen tol de vorming van één Krimpenerwaardgemeente, bestaande uit de zes gemeenten. Er is overleg gevoerd met Nederiek en Krimpen aan den IJssel is bereid vanuit slrategisch oogpunt een mogelijke
fusie met Nederiek nader te onderzoeken. Een eerste verkennend onderzoek (Tussen zellingen en
hoofdvaarwegen') is uitgevoerd en daarin koml naar voren dal er goede argumenten bestaan voor een fusie
van beide gemeenlen. Er zal een vervolgonderzoek gaan plaatsvinden. Uit het onderzoek moei blijken of
Krimpen aan den IJssel zelfstandig kan blijven, of een fusie met Nederlek haalbaar is en wal de voor- en
nadelen van die opties zijn. Op basis van de uitkomsl van dat onderzoek zal een besluil worden genomen
over de mogelijke keuzes. Burgemeesler en wethoudere vragen om een ven/olgoverieg nadat de uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn.
Standpunt Nederlek
Burgemeester en Wethouders van Nederlek geven aan dat de raadde voorkeur geeft aan zelfstandig
blijven omdal de resultaten van besluurskrachtmeting dal aantonen. Nederlek beseft dat dal standpunt
gezien ontwikkelingen in de omgeving, mogelijk een onhaalbaar standpunt is en dat niet alleen moet
worden bekeken wat goed is voor Nederiek maar rekening moet houden met buurgemeenten. Om die
reden is een onderzoek met Krimpen aan den IJssel gestart waarin wordl geïnventariseerd of een fusie
met die gemeenle haalbaar is. Beide gemeenlen streven naar de vorming van een robuuste gemeente van
circa 43.000 inwoners. De raden van Krimpen aan den IJssel en Nederlek laten na een eerete verkennend
onderzoek ('Tussen zellingen en hoofdvaarwegen') nader onderzoek uitvoeren. Burgemeester en Wethouders geven aan dat als een fusie met Krimpen aan den IJssel mogeJijk is, de vier overige gemeenten in
de Krimpenenwaard een substantiële gemeente kunnen vormen. Die gemeenlen zullen een andere visie op
hun toekomst hebben dan hel westelijke deel van de Krimpenenwaard. Gevraagd wordl om een vervolgoverieg half januari 2010 als de onderzoeken optafel liggen.
Standpunt Ouderkerk
Burgemeester en Wethoudere van Ouderkerk geven aan dat naar aanleiding van de besluurskrachtmeting
de gemeenteraad zich in december 2008 in een motie heeft uitgesproken voor de vorming op korte termijn
van één gemeente in de Krimpenenwaard bij voorkeur bestaande uit de huidige KS-gemeente. De
gemeenle Ouderkerk verkeert niel in een desolate positie, maar ziel haar besluuriijke loekomsl zelfbewust
tegemoet. De gemeente wordt sleeds vaker met decentrale laken geconfronteerd waardoor het takenpakket van de gemeente sleeds groter wordl en de gemeenle tegen haar beperkingen aanloopt De
komende jaren kan dankzij de besluuriijke en amblelijke inzel en vanwege de samenwerking in de K5, de
gemeente nog zelfstandig blijven maar voor de langere termijn zal de gemeenle conform de eerdergenoemde motie moeten opgaan in een grolere gemeente. In een motie in juni 2009 spreekt de raad zich uit
te slreven naar verdergaande intensieve samenwericing. In hel kader van de KS zal worden getracht die
strategische samenwerking le intensiveren. Ouderkerk laat met Bergambacht en Vlist een nader onderzoek
doen naar de meesl wenselijk herindelingsvarianl en de voor- en nadelen daarvan. Tevens laal Ouderkerk
onderzoek doen naar aanleiding van de motie van juni 2009 over de versterking van samenwerkingsvarianien.
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Standpunt Schoonhoven
Burgemeesler en Weihouders van Schoonhoven geven aan dat met de start van deze herindefing kan
worden ingestemd omdat een herindeling in de Krimpenerwaard zeer gewenst is. Daarbij dient een zo kort
mogelijke procedure te worden gebruikt Voor het samenwerkingsverband van de vijf gemeenten beslond
weinig enthousiasme omdat het een uitholling van de taken van de gemeenle inhoudt en bij het overgaan
naar dat verband van elke taak de invloed van de gemeenieraad minder wordt Burgemeesler en Wethouders geven aan dat de provincie de steun van Schoonhoven in dil herindelingproces zullen krijgen.
Nadat bekend was geworden dat Nederiek zich op Krimpen aan den IJssel oriënteert, beslaat er in de raad
draagvlak voor de K4-gemeenle en minder voor de KS-variant vanwege de oriëntatie op het Groene Hart en
op Gouda. Burgemeester en Wethouders willen dat de finandële scan snel wordl uitgevoerd en dal de
resultaten daan/an spoedig bekend zullen worden. Burgemeester en Wethouders willen vervolgoverieg en
vragen ook overleg te voeren met de raad.
Standpunt Vlist
Burgemeesler en Wethouders geven aan dat de raad van Vlist op korte lermijn een herindeling wil in KSverband, De vorming van een K5-gemeenle is vanwege de ligging in het gebied van het Veenweidepact
gewenst De vijf gemeenlen wericen samen om aan dat gebied een goede invulling le geven, tn een nieuwe
gemeenle kan adequaat efficiënt en vanuit één bestuurslaag aan opgaven voor hel gebied worden gewerkt Vlisl werkt mee aan dat onderzoek naar de wenselijke herindelingsvariant en de voor- en nadelen.
Vlist staat een herindeling voor omdat de K5 de grenzen van zijn effectiviteit en democratisch gehalte heeft
bereikl. De ontwikkeling die de K5 doormaakt, moet worden voortgezet in één KS-gemeente. De vijf gemeenten moeten één krachtige gemeenle worden om die laken le doen waaraan moei worden gewerkt en
om de versnippering in die zaken die voor alle vijf gemeenten van belang zijn legen le gaan. De gemeente
is kwetsbaar en de raad van Vlisl is van dal probleem doordrongen.
T ronde ooen arhi-overieo
Op 15 januari 2010 hebben wij op verzoek van de gemeenten een 2^ open arhi-overieg gevoerd met de zes
burgemeeslers en wethouders. In dal overleg werden de volgende onderzoeksrapporten aangereikt
Rapport van BMC van december 2009: Besluuriijke inrichting Krimpenenwaard; vergelijking van drie
herindelingsvarianten 'K4, K5 en K6' (opdrachtgevers Bergambacht Vlist en Ouderkerk).
Conclusies/aanbevelingen samengevat: de herindelingsvariant KS verdient de voorkeur en is een voor de
hand liggende keuze. De KS-variant scoort op alle criteria een voldoende. De K4 en K6 scoren minder goed
op onder andere duurzaamheid, bestuurskracht, interne en regionale samenhang. De K4-varianl veroorzaakt tevens schaalverkleining en een tweedeling van hel landelijk gebied. Aanbevolen wordt om in het
open overleg nadrukkelijk aandacht le vragen voor de finandële positie van een K5-gemeenle. De
onderzoekere constateren dat "de KS-gemeente op basis van aannames een zorglijke financiële stabiliteit
hebben; dil geldt overigens voor alle herindelingsvarianten. Er zijn nogal wal financiële onzekerheden en
beperkle mogelijkheden om tegenvallende resultaten op te vangen".
Rapport van BMC van december 2009: KS-varianlen (opdrachtgever Ouderkerk). Naast het hiervoor
genoemde rapport heeft Ouderkerk aan BMC een vierde vraag gesteld namelijk: "hoe verhouden deze
vragen zich lot de door onze raad integraal overgenomen adviezen van de KS-commissIe waarin o.a.
verslerking van de samenwerking wordl bepleit".
Conclusies/aanbevelingen samengevat: de raad van Ouderkeric wordt geadviseerd een principiële keuze le
maken en samen met daarvoor in aanmerking komende partners een visie op samenwerking te ontwikkelen
die even duurzaam is als herindeling; ga door met de KS-samenwerking.
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Rapport PWC en de Universiteit van Tilburg van 17 december 2009: Samen of zelfstandig?; onderzoek
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naar de besluuriijke toekomst van de gemeenlen Krimpen aan den IJssel en Nederiek (opdrachtgevers

^

Krimpen aan den IJssel en Nederiek).
De onderzoekers hebben de blijvende zelfstandigheid van Krimpen aan den IJssel en Nederiek, de K2-, de
K4- en de K6-varianten onderzocht en getoetst aan de rijkscriteria, de provinciale criteria en de eigen
gemeentelijke crileria.
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Conclusies/aanbevelingen samengevat: de onderzoekers trekken geen conclusies, anders dan ze op grond
van de toelsing in labellen laten zien dal de K6 slechter scoort dan een K2-K4 en dat een zelfslandig
Krimpen aan den IJssel beter scoort dan een zelfslandig Nederiek,
Standpunt Bergambacht
Burgemeesler en Wethouders geven aan dat de raad nog een standpunt moet innemen over de
onderzoeksrapporten maar dat in de raadscommissie bleek dat in de toekomst een KS-gemeenle de
voorkeursvariant is. Bergambacht geeft aan dat de financiële situatie waarin de nieuwe gemeente zal
komen niet rooskleurig zal zijn. Het onderzoek naar de financiële gevolgen van de herindelingsvarianlen zal
hier meer duidelijkheid over moeten geven. Er dient een oplossing te komen voor de financiële problematiek zodat de nieuw te vormen gemeente een gezonde financiële start kan maken. Bergambacht verwacht
dat de provincie daarbij een rol kan spelen en kan helpen bijvoorbeeld richting het Minislerie van BZK. In
februari 2010 zal de gemeente informatieavonden voor de inwoners organiseren waarbij wordt gevraagd
wat de inwoners van Bergambacht aan de raad wil meegeven.
Standpunt Krimpen aan den IJssel
Burgemeesler en Wethouders geven aan dal hel onderzoeksrapport van PWC op 1 februari 2010 in een
raadscommissie zal worden besproken en vervolgens in de gemeenteraad van 11 februari 2010. Het
vooriopig standpunt van de raad zal aan de bevolking worden voorgelegd waarna de raad in nieuwe
samenstelling op basis van het draagvlakonderzoek onder de bevolking een definitief besluit kan nemen.
Burgemeester en Wethoudere geven aan dal zij in een Opinienola voor de raad de voorkeur geven aan de
vorming van een K2-K4-gemeenle. Als de raad zich zou uitspreken voor de K1-KS variant dan zouden
beide varianten aan de bevolking kunnen worden voorgelegd. De K6-variant vindt Krimpen aan den IJssel
ongewenst.
Standpunt Nederiek
Burgemeester en Wethouders van Nederlek verwijzen naar de rapporten van PWC en BMC. Het rapport
van PWC leidt lot andere uilkomsten, andere conclusies en is gefundeerder van het BMC-rapport. Op basis
van het PWC-rapport hebben Burgemeester en Weihouders een voorslel opgesteld voor de raad van
Nederiek van 16 febmari 2010. De raad van Nederlek zal worden gevraagd of deze zich kan vinden in de
intentie om te komen lot een K2-gemeenle en deze gemeente deel te laten uitmaken van de Stadsregio
Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam. Burgemeester en Wethouders geven daarbij aan dat de raad
echter verklaard heeft zo lang mogelijk te ijveren voor hel zelfslandig voort laten beslaan van Nederiek. Als
de raad de intentie tot een K2 uitspreekt dan zal waarechijnlijk een draagvlakonderzoek onder de bevolking
worden gehouden. De raad in nieuwe samenstelling zal dan een definitieve uitspraak doen. Nederiek benadrukt dal de nieuwe K2-gemeente dezelfde visie zal hebben op het Veenweidepacl als de huidige gemeenle Nederiek. Nederiek wil graag de uilkomsten van de herindelingsscan vernemen.
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Standpunt Ouderkerk
Voor Burgemeester en Wethouders van Ouderkerk is de conclusie die kan worden getrokken uit de
onderzoeken duidelijk: van de drie varianten K4, KS en K6 blijkt de K5 de beste variant le zijn. De raad van
Ouderkerk is een voorstander van de KS-variant. De raad van Ouderkerk heeft in december 2008 al vastgesleld dal Ouderkerk moei opgaan in een grotere gemeente. Een nieuw te vormen Krimpenerwaardgemeente met bijna 55.000 inwoners zal een voldoende bestuurskrachtige gemeente zijn. De nieuwe KSgemeente zal in het belang van hel veenweidegebied als één besluuriijke eenheid dat gehele gebied
beheren. Krimpen aan den IJssel is als verstedelijkte gemeenle daar dan niel bij betrokken en er hoeft dan
ook geen hulpconstruclie te worden gevormd. Hel beheer en onderhoud zal ook na 2013 aandachl vragen.
Daarvoor en vanwege maatregelen die moeten worden getioffen op het lerrein van recrealie en loerisme is
hel noodzakelijk dat één gemeeniebestuur dat oppakt Ouderkerk vraag aandacht voor een gezonde
financiële situatie van de nieuwe gemeente en Ouderkerk is benieuwd naar de uitkomsten van de herindelingsscan.
Standpunt Schoonhoven
Burgemeester en Weihouders van Schoonhoven geven aan dat zij allijd vooretander zijn geweest van een
herindeling van Schoonhoven in KS-verband. Bij een herindeling is van groot belang dal de kemwaarden
van Schoonhoven geborgd worden en er een oriëntatie blijft bestaan op Gouda en het Groene Hart. Die
kernwaarden hebben betrekking op behoud van het voorzieningenniveau, de stadsproblematiek. de
centrumfunctie, voldoende aantrekkelijk blijven voor de studenten, de kwalileit van de Krimpenerwaard, de
lastendruk, de bestuuriijke oriëntatie, een duurzame oplossing voor hel gehele gebied en de noodzaak om
snel een keuze te maken. Nadrukkelijke aandacht wordt gevraagd voor de financiële situatie en de herindelingsscan. De raad van Schoonhoven wenst vooralsnog een zelfstandig Schoonhoven na te streven.
Wel heeft de raad vanwege het standpunt van Nederlek de opdracht gegeven om de K4-variant verder te
onderzoeken. Burgemeesler en Wethouders geven aan dal draagvlak voor een herindeling moet worden
gecreëerd en keuzes moeten worden gemaakt waarmee de raad van Schoonhoven kan instemmen als
duidelijk wordt dat Schoonhoven niet zelfslandig kan blijven voortbeslaan.
Standpunt Vlist
Burgemeester en Wethouders van Vlisl zijn op basis van de uitkomsten van het BMC-onderzoek gesterkt in
de opvatting dat de K5-varianl de besle varianl is. De K4-varianl is voor Vlist geen bespreekbare optie. De
grootste opgave voor het gebied is hel Veenweidepact en dat gebied mag besluuriijk niel worden opgesplitst Een integrale aanpak van de opgaven voor dat gebied zal gezamenlijk moeten worden gerealiseerd,
Met de KS-samenwerking hebben de vijf gemeenten gekozen voor de samenwerking in dit gebied op vele
terreinen. Krimpen aan den IJssel heeft als stedelijk gebied andere opgaven dan de plattelandsopgaven
van de KS-gemeenten. De ontwikkeling van het buitengebied in de Krimpenerwaard is het belangrijkste
argument om te komen tot een herindeling in KS-verband. Nederiek maakl deel uit van dat buitengebied en
hoort in de nieuwe Krimpenerwaardgemeente.
Overieq met de gemeenteraden
Zoals al eerder aangegeven gaat de raad van Bergambacht ervan uit dal wij genoegzaam op de hoogte zijn
van hel standpunt van Bergambacht, De raad van Nederlek wil op dil momenl in deze fase van het arhiproces geen overieg met ons voeren omdat de raad geen standpunt wensl in te nemen over een fusievariant.
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Standpunt gemeenteraad van Krimpen aan den IJsset
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Op 17 februari 2010 heeft de meerderheid van de raad lalen weten dal Krimpen aan den IJssel, zoals uit

p

rapporten blijkl, een goede bestuurskracht heeft en een gemeente is die opkomt voor de belangen van de
inwoners. Krimpen aan den IJssel werkt samen in gemeenschappelijke regelingen en dal gaat prima. De
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KS-variant is de meest voor de hand liggende varianl omdal de KS-gemeenlen al lang samenwerken, maar
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die samenwerking loopl niet goed. De K2-varianl is geen iniliatief van Krimpen aan den IJssel maar van
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Nederiek, De verdeeldheid tussen de vijf gemeenten maakt dat er geen sprake was van een krachtig
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samenwerkingsverband. De minderheid van de raad geeft aan dat dé K2-variant wordl nagestreefd, niet uit
angst maar omdat deze varianl uitdagingen en kansen biedt om verbeteringen na le streven. Het gaal
daarbij om de oriëntatie van Nederiek op de Rotterdamse Regio, de verkeers- en vervoersproblematiek. het
herinrichten van de Stormpolder en woningbouw. De raad meldt dal het houden van een volksraadpleging
zal afhangen van het besluil van Gedeputeerde Staten in het herindelingsontwerp.
Standpunt gemeenteraad van Schoonhoven
Op 17 februari 2010 heeft een vertegenwoordiger van de raad van Schoonhoven laten welen dat
Burgemeester en Wethouders voorstander zijn van een herindeling. De raad van Schoonhoven wensl
vooralsnog zelfslandig le blijven. Als een herindeling onvermijdelijk is, zijn er door Burgemeesler en
Wethoudere kernwaarden geformuleerd die door de raad worden onderschreven. De raad vraagl welke
gevolgen een gedwongen herindeling heeft voor de inwoners en voor het verdere proces bij de provincie en
op rijksniveau. Tevens vraag de raad aandacht voor de financiële situatie. De raad is beslisi geen voorstander van de K6-variant. Alle raadsfracties zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunt aan te geven.
Standpunt gemeenteraad van Ouderkerk
Op 24 februari 2010 heeft de raad aangegeven dat de verslagen van de gesprekken die Gedepuieerde
Staten hebben gevoerd met Burgemeester en Wethouders van Ouderkerk op correcte wijze het standpunt
van de raad van Ouderkerk weergeeft: voorstander van de KS-variant Daarbij vraagt de raad aandachl
voor de financiën, het ontwikkelen van kernenbeleid, de oriëntatie op hel Groene Hart en Hollands Midden,
het voorkomen dat bij de K5-variant daarna weer een discussie gaal plaatsvinden over Krimpen aan den
IJssel en draagvlak bij de inwoners. De minderheid van de raad laal welen niel gelukkig le zijn mel de door
de provincie gevolgde procedure naar aanleiding van de aanvaarde motie in de raad van december 2008.
De minderheid is voorstander van hel continueren van de KS-samenwerking tot 2012 en daarna een besluit
over de bestuuriijke toekomst. Gezien hel standpunt van de provincie dal er een herindeling moei komen
kiesl de minderheid voor de K6-variant
Standpunt gemeenteraad van Vlist
Op 24 februari 2010 heeft de meerderheid van de raad aangegeven voorstander van een gemeentelijke
herindeling in de Krimpenenwaard le zijn. Een K5-gemeente is de beste variant. De meerderheid koml tot
dit standpunt vanwege de strategische agenda en hel toekomstperspectief van de Krimpenerwaard in combinatie met de kleinschaligheid en dus kwetsbaarheid van de eigen kleine organisaties. Daar komt bij dat
Vlist door de schaalgrootte haar taken in de nabije toekomst niel meer aankan. Grote projeden lopen vertraging op en blijven onuitgevoerd. De andere vier gemeenten zullen dezelfde problemen als Vlist ondervinden. De raad vraagt aandachl voor de financiële siluatie en de uilkering uit hel gemeentefonds. Tevens
vraagt de raad aandachl voor de leeftDaarheid van de kernen, het voorzieningenniveau in de nieuwe gemeente, bedrijvigheid, recreatie en ontspanning, hel buitengebied en naluur en landbouw. De raad vraagl
of de provincie medewericing kan verlenen aan hel versneld uitvoeren van verechillende concrele plannen
zoals de aanleg van een rotonde Stolwijk. een exlra brug overde Hollandsche IJssel, extra woningbouwlocaties in Haastrecht en het verplaatsen van sportvelden In Sloiwijk.
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Gevraagd wordt aan de provincie of er een werkgroep kan worden geformeerd met de gemeenle die deze
projecten gaat aanpakken. De minderheid van de raad in Vlist is geen voorstander van gemeentelijke
herindeling in de Krimpenenwaard. Gevraagd wordt de arhi-procedure te bevriezen en pas weer op le
starten als er meer duidelijkheid is over de financiële consequenties van een herindeling. Ook de
minderheid wil versneld plannen realiseren.
4.3

Standpunten van andere belanghebbenden

Op 11 november 2009 hebben de volgende instanties op ons verzoek hun opvallingen over de herindeling
in de Krimpenenwaard in een overleg met ons bekendgemaakt Voor de verslagen van het gehouden overleg verwijzen wij u naar de bijlage 3. Samengevat komen die standpunten op het volgende neer.
Standpunt Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel moet onderdeel blijven van de Rotterdamse Regio. Capelle aan den IJssel heeft
geen bezwaar tegen een fusie van Krimpen aan den IJssel met Nederlek. Capelle aan den IJssel zal blijven
samenwerken met Krimpen aan den IJssel.
Standpunt Stadsregio Rotterdam
De Stadsregio Rotterdam heeft geen behoefte aan uilbreiding met een K6-gemeente. Krimpen aan den
IJssel moet bij de stadsregio blijven en de stadsregio heeft geen bezwaar tegen de K2-variant.
Standpunt Gouda
Gouda Is een voorstander van een sterke K5-gemeenle als buurgemeente. Gouda wijst een K6-gemeente
af als die wordt ingedeeld in de Rotterdamse Regio. Gouda is er geen vooretander van dat Nederiek fuseert
met Krimpen en dat de K2-gemeente wordt ingedeeld bij de Rotterdamse Regio.
Standpunt KS-samenwerkingsverband
Het KS-samenwerkingsverband voert opgedragen taken naar behoren uil en is in slaal dil le continueren en
desgewenst verder uit te bouwen. Het KS-bestuur doet geen uilspraak over varianten.
Standpunt Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland
Het ISMH is geen voorstander van de K6-variant en geen voorstander van indeling van een nieuwe
Krimpenenwaardgemeente in de Rotterdamse Regio. Indien loch door de provincie gekozen wordt voor de
K6-varianl dan moet die nieuwe gemeente worden ingedeeld bij hel ISMH. Het ISMH is er geen voorstander van dat Nederiek in K2-verband overgaat naar de Rotterdamse Regio.
Standpunt Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Hel Hoogheemraadschap is voorstander van een sierke K6-gemeente en maakt geen bezwaar tegen
indelen van de K6-gemeenle bij de Rotterdamse Regio.
Standpunt Veiligheidsregio en PoMtieregio Hollands Midden
De Veiligheidsregio en Politieregio zijn geen voorstander van een K6-gemeente die overgaat naar de
Rotterdamse Regio. Tegen een K6-gemeente ingedeeld bij Hollands Midden beslaat geen bezwaar.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
De RDOG is voorstander van handhaven van een nieuwe Krimpenenwaardgemeente (K5 of K6) bij de regio
Hollands Midden en RDOG.
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Samenvatting
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De discussie over de gewenste bestuurlijke toekomst van de gemeenlen in de Krimpenenwaard kenl een
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lange historie. Begin 2009 hebben wij moeten vaststeUen dat de KS-gemeenlen uitspraken hebben gedaan
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over hun bestuuriijke loekomst en daarbij verschillende opties hebben besproken. Echter, er is geen sprake

a

van een gezamenlijk gedeeld en eensluidende visie en oplossingsrichting bij de vijf gemeenlen. Niet alle
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aangedragen oplossingen voor de besluuriijke loekomst zijn verenigbaar; er zijn ook oplossingen gepre-
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senteerd die andere oplossingen lijken uit te sluilen. Er is daarmee geen regionaal consistent eindbeeld
ontstaan. Naar ons oordeel vraagl deze bestuuriijke patstelling om een structurele en duurzame oplossing
voor de Krimpenerwaard.
Wij hebben de Commissie-Leemhuis ingesteld en gevraagd hoe te komen lot één Krimpenerwaardgemeente en daarbij de positie van Krimpen aan den IJssel en het toekomstperspectief van de
Krimpenenvaard mee te nemen. De commissie komt tol de conclusie dat een toekomstbestendig eindbeeld
voor de Krimpenenwaard bestaat uil één Krimpenenwaardgemeente die bestaat uit de KS-gemeenten en
Krimpen aan den IJssel. Zo ontstaat een gemeente die haar bestuuriijke opgaven in het gebied aan kan en
kwalitalief kan zorgdragen voor een goed woon-, werk- en leefklimaat voor de inwoners van het gebied.
Op 15 september 2009 hebben wij na consultatie van de statencommissie Bestuur en Middelen de arhiprocedure gestart waarin wij de wenselijkheid van een wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenenwaard hebben uilgesproken. Wij hebben de zes gemeenlen en andere belanghebbende
uitgenodigd vooreen open arhi-overieg. Wij hebben in deperiode 15 september 2009-15 maart 2010 in
lotaal 24 overieggen gevoerd.
Sinds de aankondiging en start van de arhi-procedure en de gehouden open arhi-overieggen liggen de
volgende varianten op lafel:
A.

K6-gemeente beslaande uit Bergambacht Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist:

B.

K5-gemeente beslaande uit Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl en een
zelfstandig Krimpen aan den IJssel;

C.

K4-gemeente beslaande uil Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist in combinatie met:
een KS-gemeente beslaande uil Nederiek en Krimpen aan den IJssel;

D.

K4-gemeente in combinatie met zelfstandig Nederlek en zelfstandig Krimpen aan den IJssel.

Geen van de zes gemeenteraden kiesl voor de K6-varianl. De raad van Bergambacht heeft als vooriopig
standpunt ingenomen de KS-samenwerking voort te zetten, maar als een herindeling onvermijdelijk is, dan
ziet de raad de herindelingsvarianl KS voor de toekomst als voorkeu rsva riant De raad van.Schoonhoven
wenst vooralsnog een zelfstandig Schoonhoven na te slreven. Wel heeft de raad vanwege het standpunt
van Nederiek de opdracht gegeven om de K4-varianl verder le onderzoeken. De raden van Vlisl en
Ouderkerk willen een herindeling in K5-verband. De raad van Krimpen aan den IJssel wijsl een samenvoeging van Krimpen aan den IJssel en Nederiek af en wensl zelfstandig le blijven. De raad van Nederiek
heeft geen principebesluft genomen over een fusie met Krimpen aan den IJssel.
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5.

O p w e g naar een s t a n d p u n t b e p a l i n g

ln dil hoofdstuk gaan wij in op de criteria voor de afweging van herindelingsvoorstellen zoals die zijn vastgesteld in het Beleidskader herindeling van hel Rijk en de provindale noia 'Samenwerken aan de kwalileit
van het lokaal bestuur in Zuid-Holland'.
5.1

Beleidskader herindeling van het Rijk

Het Beleidskader gemeentelijke herindeling, zoals vastgesleld door de Ministerraad van 13 december 2002,
bevat een uitwericing van de in hel strategisch akkoord opgenomen uilgangspunlen mel belrekking tot gemeentelijke herindeling. Anno 2010 gelden deze criteria nog sleeds.
Deze crileria zijn:
•

draagvlak: bij een herindelingsvoorstel optimaal draagvlak nastreven en in kaart brengen:

•

bestuurskracht: de bestuuriijke en ambtelijke organisatie dienl voldoende onkwetsbaar te zijn om
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit te oefenen, zodat door een goede arbeidsmarktpositie en de juiste mate van specialisatie gekomen kan worden tot goed besluur en goede
dienstveriening:

•

duurzaamheid: de gemeenle moet zijn toegemst voor een langere periode en niet binnen afzienbare
lijd weer in een herindelingsdiscussie geraken;

•

interne samenhang van nieuwe gemeente: de nieuwe gemeenle moet een logische interne samenhang hebben die identiteil geeft (sociaal, cultureel, economisch, geografisch enzovoorts) aan de
nieuwe eenheid;

•

regionale samenhang en evenwicht: door de vorming van een nieuwe gemeente moeten goede
regionale verhoudingen ontslaan; dit criterium houdt ook in dal geen reslproblematiek ontstaat (dal
wil zeggen dat door de vorming van een nieuwe gemeenle buurgemeenten niet in een beklemde
positie mogen komen waardoor het toekomstperspectief van deze gemeenlen ongunstig wordt beïnvloed);

•

planologische ruimtebehoefte: indien zodanige mimtelijke knelpunten ontslaan die door samenwerking niet op te lossen zijn moet de provincie kiezen voor herindeling of grenswijziging.

Ook voor deze crileria geldt, aldus het toenmalige kabinet, dat ze richtinggevend zijn, maar niel absoluut.
In het regeerakkoord 'Samen werken, samen leven' (febmari 2007) is aangegeven dat herindeling van gemeenten plaatsvindt indien daarvoor voldoende lokaal draagvlak bestaat De verantwoordelijkheid voor de
loetsing daarvan bemsl bij het provinciebestuur; de wetgever toetst de voorstellen in principe uitsluitend op
het gevolgde proces.
Op 3 april 2009 heeft hel kabinel het vemieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling vastgesteld. In dit
beleidskader zijn de afspraken uit het coalitieakkoord over gemeentelijke herindeling nader uitgewerkt. De
crileria uil 2002 gelden nog onverkort maar zijn nader uitgewerkl. De gemeenle is als eersle aan zet om
maatregelen te nemen om de bestuurskracht le vergrolen, indien deze tekortschiet. Hel kabinel heeft ervoor gekozen de provincies een stevige rol te geven bij gemeentelijke herindelingen, mel name in gevallen
waar gemeenlen er onderiing zelf niet uiUcomen. De herindelingspraktijk is er een van veelal balanceren
lussen de verschillende criteria van het beleidskader aldus het kabinet Het kabinel toetst de herindelingsvoorstellen primair op het gevoerde proces.
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5.2

Provinciaal beleidskader

ln het Coalitieakkoord 'Duurzaam denken, dynamisch doen 2007-2011' geven wij aan le slreven naar beStuurskrachtige gemeenlen en samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland. Bestuurskrachtige gemeenlen en
regio's hebben voor ons prioriteit
In de Nota samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal besluur. vasigesteld door Provinciale Staten op
25 maart 2009, zijn onderslaande uilgangspunlen opgenomen die wij hanteren bij hel beoordelen van loekomstige samenwerkingsmodellen, gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties. Wij vragen de gemeenten dat zelf ook le doen bij hun keuze voor de versterking van de kwalileit van hun lokaal besluur. De
uitgangspunten zijn:
•
de voorkeuren van de gemeentebesturen, waarbij de provincie hecht aan initiatieven van onderop;
•
de uitspraken van de beUokken gemeentebesturen over nut en noodzaak van mogelijke grenscorrectie met buurgemeenten;
•
de regionale opgaven in het gebied; de gemeenten moeten met een regionale blik naar zichzeft en
de andere gemeenlen kijken;
•
een duurzaam, bestuurskrachtig en consistent eindbeeld voor het gehele gebied;
•
de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van de centrumgemeente verdienen met
urgentie aanzienlijke versterking waarbij allijd de vraag aan de orde is of een (beperkle) grenscorrectie voor deze gemeente voldoende is;
•
gelet op de grote opgaven en het dynamische karakter van het gebied (voor zover van toepassing)
behoeft de bestuurskracht van de meesle inliggende gemeenlen belangrijke versterking;
•
naasl besluurskrachl en ruimie is ook 'ownership' essentieel: ambilies en vraagstukken verdienen
een verantwoordelijke en daadkrachtige probleemeigenaar; stroperigheid in besluitvormingsprocessen moet daarmee worden aangepakt;
•
in het algemeen wordt de besluuriijke herstructurering van een gebied niel gediend met opdeling van
gemeenten over nieuwe gemeenten.
Voor ons zijn deze uitgangspunten richtinggevend, maar niel absoluut Dit betekent dat wij tussen deze
uitgangspunten geen hiërarchie hebben aangebracht
5.3

Overwegingen bij versterking niet-vrijblijvende samenwerking

In december 2008 is in de Kamer een motie aangenomen waarin samenwerking als alternatief voor herindeling wordt bepleit Dit heeft lot gevolg dal het kabinel bij herindelingsvoorstellen vanuit de gemeenten of
de provincie de vraag zal stellen waarom niet gekozen is voor verbreding en intensivering van de samenwerking in plaats van gemeentelijke herindeling.
Ook wij hebben onszelf de vraag gesteld of de KS-samenwerking een stmcturele oplossing biedl voor de
problemen waarmee de gemeenlen in de Krimpenerwaard geconfronteerd worden.
Het KS-bestuur heeft in hel arhi-overieg aangegeven dal de afgelopen drie jaar de samenwerking in KSverband gegroeid is en dal het nodige is bereikt. Uil de SGBO-evalualie blijkt dat de gemeenlen van oordeel zijn dal de KS goed functioneert, maar dal sommige gemeenlen ook beseffen dal zij nlet langer zelfstandig kunnen blijven voortbestaan.
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Schoonhoven wijst in hel arhi-overieg op de uitholling van de taken van de gemeenteraad bij hel overdragen van laken aan hel KS-samenwerkingsverband. De invloed van de gemeenieraad wordt hierdoor
minder. Schoonhoven wil een duurzame oplossing voor het gebied en vindl die oplossing niel in verdere
inlensivering van de KS-samenwerking.
Vlist geeft aan te kiezen voor een herindeling vanwege de strategische agenda en hel toekomstperspectief
van de Krimpenenwaard in combinatie met de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van de eigen organisatie,
Ouderkerk vindt hel handhaven van de huidige siluatie niel gewenst Ouderkerk kiesl voor gemeentelijke
herindeling omdat de siluatie in Ouderkerk structureel verbeterd moet worden om de knelpunten op le
lossen. Deze knelpunten zijn: kwetsbaarheid van de amblelijke en bestuuriijke organisatie; zorgelijke financiële siluatie; beperkt slralegisch handelen en bepericte slag- en onderhandelingskracht om grote dossiers
op te pakken en tot een goed einde te brengen.
Burgemeesler en Weihouders van Nederlek geven in verschillende op de website van de gemeenle geplaatste en daarmee openbare documenten richting de raad aan (onder andere notitie duurzame
bestuurskracht van febmari 2008 en een Side letter van 26 juni 2009) dat Nederiek nel als in andere
gemeenten van lijd lol tijd slil moei slaan bij de vraag of de gemeente voldoende bestuurskracht heeft om
de ambities die voortkomen uit de visie en de bovenlokale opgaven vorm te kunnen geven. Venwijzend naar
Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven geeft Nederlek daarbij aan dal er ook twijfels zijn "of de KSsamenwerkingsformule voldoende soelaas biedt om dit tekort aan bestuurskracht le compenseren, zonder
dat dil gepaard gaal met een te grool gebrek aan democratisch gehalte, met te grole besluuriijke dmkte
en/of met (voor de burgers) te ondoorzichtige bevoegdheidsverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden
en processen". Nederlek concludeert "alles overziend zijn wij van mening dal het gekozen
samenwerkingsmodel voor de Krimpenerwaard geen duurzaam bestuuriijk model is om substaniieel bij te
dragen aan onze bestuurskracht"
De Commissie-Leemhuis heeft op onze vraag naar het toekomstperspectief van de Krimpenerwaard geconcludeerd:
"Het perspectief voor de Krimpenenwaardraad moet dientengevolge dan ook als beperkl worden gezien. De
Krimpenerwaardraad:
kan nooil uitgroeien tot een direct gekozen democratisch orgaan;
kan nooil tol een bestuursorgaan uitgroeien waarin via politieke fra cti e vorm ing tol besluitvorming wordt
gekomen, zonder hel gevaar dat in conflict wordt gekomen met de gemeentelijke belangen;
zal nooit de rol van de gemeenleraden over kunnen nemen.
Wel zal gelden dal hoe meer laken aan de gemeenschappelijke regeling worden op- dan wel overgedragen
des le meer de rol van de gemeenteraden uitgehold wordt Gelet op de staatsrechtelijke en bestuuriijke
verhoudingen in Nederland is dal ongewenst Ook vanuit democratisch oogpunt is een dergelijke ontwikkeling ongewenst, omdat voor de inwoners van de gemeenten besluitvorming over belangrijke ondenwerpen
via een indirect gekozen orgaan gaat plaatsvinden."
Wij waarderen hetgeen in KS-verband tol stand is gekomen. Er zijn op veel lerreinen gemeenschappelijke
beleidsvisies ontwikkeld en vastgesteld. Maar tegelijkertijd stellen wij met gemeenten en de CommissieLeemhuis vast dat de KS-samenwerking geen echte duurzame oplossing biedt in de toekomst voor hel
gehele gebied. De gemeenlen hebben allen verschillende opvattingen over de aard, intensiteit en toekomst
van de de KS-samenwerking. In dal verband hebben wij kennisgenomen van het rapport van 26 mei 2009
van de KS-commissie over de SGBO-aanbevelingen waarin de conclusie wordt getrokken dat de verschillen
van opvaiting tussen de vijf gemeenteraden over een nieuw evaluatiemoment van de KS-samenwerking en
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besluitvorming over al dan niel herindelen zodanig waren dat dit niet tol een gezamenlijk standpunt heeft
geleid.

^
d
I_i

a
Tot slot stellen wij vast dat de gemeenlen in het arhi-overieg geen andere samenwerkingsmodellen hebben
aangedragen.
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5.4
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Samenvatting

Mel de gemeenten in de Krimpenenwaard en de Commissie-Leemhuis slellen wij vast dat de KS-samenwerking geen echte duurzame oplossing biedt in de loekomsl voor hel gehele gebied. De gemeenlen
hebben allen verschillende opvattingen over de aard, intensiteit en loekomsl van de de KS-samenwerking.
Andere samenwerkingsmodellen voor de bestuuriijke loekomst van de gemeenten Krimpenerwaard zijn
niet aangedragen.
Op basis van de criteria in het beleidskader gemeentelijke herindeling van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, het Coalitieakkoord 'Duurzaam denken, dynamisch doen 2007-2011', de door
Provinciale Staten vasigeslelde nota 'Samenwerken aan de kwaliteit van hel lokaal bestuur in ZuidHolland' nemen wij met dil herindelingsvoorstel onze verantwoordelijkheid voor de verslerking van de
kwalileit van hel lokaal besluur in de Krimpenerwaard.
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6.

Het v o o r s t e l

In dil hoofdstuk gaan wij in op de bestuuriijke toekomst van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard. Wij
gaan in op de gepresenteerde varianten in het arhi-overieg en komen lot een oordeel daarover. Ons voorstel zullen wij vervolgens loelichten aan de hand van de crileria uit hel Beleidskader herindeling, de criteria
uit het provinciaal beleidskader en de argumenten die zijn aangedragen in het arhi-overieg.
6.1

De varianten

Sinds de aankondiging en slart van de arhi-procedure en de gehouden open arhi-overieggen liggen de
volgende varianten op lafel:
A.

K6-gemeente bestaande uil Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek. Ouderkerk,

B.

K4-gemeente bestaande uil Bergambachl, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist in combinatie met een

C.

K4-gemeente in combinatie met zelfstandig Nederlek en zelfstandig Krimpen aan den IJssel;

Schoonhoven en Vlisl;
K2-gemeente beslaande uit Nederiek en Krimpen aan den IJssel;
D.

KS-gemeente beslaande uit Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl en een
zelfslandig Krimpen aan den IJssel,

ln deze paragraaf gaan wij in op de varianten A lol en met C, ln paragraaf 6.2 trekken wij de conclusies
over deze varianten. De KS-variant komt in paragraaf 6.3 aan de orde.
6.1.1

De K6-variant

De K6-variant beti-eft de samenvoeging van Bergambachl, Krimpen aan den IJssel Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist tot één gemeente beslaande bijna 83.000 inwoners. Deze variant is onistaan als
gevolg van het advies van de Commissie-Leemhuis.
Wij hadden de Commissie-Leemhuis gevraagd om na le gaan of er voldoende draagvlak bestaat voor een
andere varianl dan de KS-variant. De commissie koml lol de conclusie dat een toekomstbestendig eindbeeld voor de Krimpenerwaard om de besluuriijke opgaven in het gebied aan le kunnen en kwalilatief zorg
le dragen voor een goed woon-, werk- en leeOclimaat voor de inwoners in het gebied wordt gevormd door
de gemeente Krimpenenwaard te lalen bestaan uil de KS-gemeenlen en de gemeenle Krimpen aan den
IJssel ofwel een K6-gemeenle. De commissie doet geen uitspraak over het draagvlak voor de K6-variant
In het arhi-overieg is ons gebleken dat géén van de zes gemeenlen als eerste voorkeur de vorming van een
K6-gemeente heeft uitgesproken. Krimpen aan den IJssel wijst de vorming van één Krimpenerwaardgemeente, een K6, stellig en met kracht van argumenten af en wensl niet te participeren in een proces dat
hierop gericht is. Verwijzend naar het onderzoek van PWC wijst Nederiek de K6-variant af. Ouderkerk, Vlist.
Bergambacht en Schoonhoven wijzen de K6-variant eveneens af. Van de andere belanghebbenden is
alleen hel Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een voorstander van een sterke K6gemeente.
Wij hebben daarmee geen draagvlak kunnen vinden voor deze variant Dal geldt zowel voor besluuriijk als
regionaal draagvlak. Of maatschappelijk draagvlak voor deze varianl gevonden zou kunnen worden is niet
waarschijnlijk, gelet op de standpunten van de zes gemeenten en andere betrokkenen in dit proces. Met de
zes gemeenlen zijn wij geen voorstander van deze variant en zullen wij deze variant niet verder loetsten
aan de rijks- en provindale criteria en nlet verder in procedure brengen.
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De K4-variant betreft de samenvoeging van Schoonhoven, Bergambacht Vlist en Ouderkerk tot ëën gemeente beslaande uit bijna 40.000 inwoners. Deze varianl is onislaan doordat Nederiek en Krimpen aan
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den IJssel voor de bestuurlijke toekomst een onderzoek hebben lalen verrichten naar een mogelijke

^

samenvoeging van beide gemeenten.

K

ln hel arhi-overieg is ons gebleken dat drie van de vier gemeenten deze K4-variant zonder meer afwijzen.
De raden van Ouderkerk en Vlist willen een herindeling in KS-verband. De raad van Bergambachl heeft als
voorlopig standpunt ingenomen de KS-samenwerking voort le zeiten, maar als een.herindeling onvermijdelijk is, dan ziet de raad de herindelingsvariant KS voor de loekomst als voorkeursvariant De raad van
Schoonhoven wenst vooralsnog een zelfstandig Schoonhoven na le slreven. Wel heeft de raad vanwege
hel standpunt van Nederlek de opdrachl gegeven om de K4-variant verder te onderzoeken.
De standpunten van de andere belanghebbenden laten een wisselend beeld zien en hangt mede af van de
loekomst van Nederiek en van de toekomstige samenwerkingsrelaties.
Wij stellen vast dal er slechts zeer beperkl bestuuriijk en beperkl regionaal draagvlak beslaat voor deze
varianl, namelijk alleen en geclausuleerd bij de raad van Schoonhoven. Of maatschappelijk draagvlak voor
deze variant gevonden zou kunnen worden achten wij niel waarschijnlijk gelet op de standpunten van drie
van de vier gemeenleraden.
In het BMC-onderzoèk naar een vergelijking van herindelingsvarianlen wordt aangegeven dal in vergelijking
met de KS-samenwerking er bij de K4-gemeente sprake zal zijn van schaalverkleining. Daarnaasl zou een
K4-gemeente moeten samenwerken met Nederlek bij het aanpakken van vraagstukken in hel landelijk gebied in de Krimpenenwaard.
Alle aangedragen argumenten ovenwegende zijn wij geen voorstander van deze variant en zullen wij deze
variant niet verder in,procedure brengen.
6.1.3

De K2-variant

De K2-variant belreft de samenvoeging van Krimpen aan den IJssel en Nederiek lol ëën gemeenle van
ongeveer 43,500 inwoners. Op initiatief van Nederiek is in 2008 extern onderzoek gedaan naar een mogelijke fusie van Nederiek en Krimpen aan den IJssel. Samenwerking kan opmaat zijn voor samengaan, maar
besluitvorming daarover zou pas na een ordentelijke procedure moeten plaatsvinden. In 2009 hebben
Nederiek en Krimpen aan den IJssel onderzoek laten doen naar de bestuuriijke toekomsi.
Zoals hiervoor aangegeven is de K4-variant onistaan doordal Nederiek en Krimpen aan den IJssel voor de
bestuurlijke toekomst een onderzoek hebben lalen verrichten naar een mogelijke samenvoeging van beide
gemeenlen. De onderzoekers van PWC Irekken geen conclusies en laten op grond van de toelsing in
tabellen zien dal de K6-variant slechter scoort dan een K2-K4-varianl en dal een zelfstandig Krimpen aan
den IJssel beter scoort dan een zelfstandig Nederiek.
Burgemeesler en Wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben in een Opinienota voor de raad aangegeven de vooriceur le hebben voor een samenvoeging van Krimpen aan den IJssel en Nederiek. De raad
van Krimpen aan den IJssel heeft op 11 febmari 2010 besloten dat Krimpen aan den IJssel zelfslandig kan
blijven. De raad wijsl een samenvoeging met Nederiek af.
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Burgemeesler en Wethouders van Nederlek hebben de raad van Nederiek voorgesteld een principebesluit
te nemen voor een fusie met Krimpen aan den IJssel en uil le spreken dat het voor de hand ligl dat deze
fusiegemeente deel gaal uilmaken van de Stadsregio Rotterdam en de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. De raad van Nederiek heeft op 16 febmari 2010 geen principebesluit genomen over een fusie
met Krimpen aan den IJssel. De raad heeft wel beslolen een maatschappelijke discussie le voeren met
inwoners en instellingen over draagvlak voor herindeling en de uilkomst daarvan voor te leggen aan de
nieuwe gemeenieraad voor afronding van de besluitvorming over de bestuuriijke toekomst
Wij stellen vast dal noch de raad van Krimpen aan den IJssel, noch de raad van Nederiek kiest voor een
samenvoeging van Krimpen aan den IJssel en Nederlek. Daarmee is er bij beide gemeenten geen besluurlijk draagvlak onistaan. Of maatschappelijk draagvlak voor deze variant gevonden zou kunnen worden is op
dft momenl niel bekend.
Een K2-gemeente in combinatie met een K4-gemeenle betekent schaalverkleining ten opzichie van de KSvarianl. Daarnaast zou een K2-gemeente moeten samenwerken met een K4-gemeente bij het aanpakken
van vraagstukken in het landelijk gebied in de Krimpenerwaard. Daar komt bij dal de K2-varianl de vorming
van een KS-gemeente onmogelijk zou maken, hetgeen wij niel wenselijk vinden.
Alle aangedragen argumenten ovenwegende zijn wij geen voorstander van de K2-variant en zullen wij deze
varianl niel verder in procedure brengen.
6.1.4

Handhaven zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel en Nederlek

De raad van Krimpen aan den IJssel kiest voor handhaven van zelfstandigheid in combinatie met hel
samenwerken binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen. Hel besluurskrachlonderzoek van
Krimpen aan den IJssel en hel onderzoek 'Samen of zelfstandig: een onderzoek naar de besluuriijke loekomsl van de gemeenlen Krimpen aan den IJssel en Nederiek' geeft aan dal hel handhaven van de zelfslandigheid van Krimpen aan den IJssel haalbaar en houdbaar is.
Met Krimpen aan den IJssel zijn wij het eens dat de gemeente op dil moment voldoende bestuurskrachtig is
en voldoende in slaal moei worden geacht om de verbeterpunten zelfstandig op le pakken. Dat laat
onveriet dal wij ook van Krimpen aan den IJssel venwachten dal deze gemeente kritisch blijft nadenken
over de eigen besluuriijke toekomst in stadsregionaa! verband en periodiek de bestuurskracht laal
onderzoeken. Daarnaasl zijn wij van oordeel dat Krimpen aan den IJssel nu en in de toekomst niet nodig is
voor het oplossen van de problematiek waarmee de vijf gemeenten in de Krimpenenwaard te maken
hebben. Wij komen daar later op terug.
De raad van Nederlek heeft zoals hiervoor aangegeven op 16 febmari 2010 geen principebesluit genomen
over een fusie met Krimpen aan den IJssel. Op 17 februari 2010 meldt de raad ons dal zij draagvlak bij een
fusie belangrijk vindt en dat zij daarom een draagvlakonderzoek zal houden. Eerder, in juni 2009, had de
raad de opdrachl gegeven om de haalbaarheid tot fusie van Nederiek en Krimpen aan den IJssel te onderzoeken.
tn hoofdstuk 5.3 hebben wij aangegeven welke ontwikkelingen zich in die gemeente en bij de andere gemeenten hebben voorgedaan waardoor de KS-samenwerking voor Nederiek, die zichzelf als een ontwikkelgemeente ziet geen duurzame en structurele oplossing biedt en waardoor wordl nagedacht over fusievarianten. In dal verband wijzen wij u opnieuw naar verschillende openbare documenten (onder andere
notitie duurzame bestuurskracht van februari 2008 en een Side letter van 26 juni 2009) die zijn besproken
in de raad van Nederiek. Burgemeesler en Wethouders van Nederiek hebben zorgen of de individuele
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bestuurskracht van Nederlek voldoende is om die ambities op lermijn waar le maken. Die zorgen hebben er
mede loe geleid dal Nederiek onderzoeken heeft laten uilvoeren naar fusievarianten.
Uit het vorenstaande concluderen wij dat handhaven van de zelfslandigheid van Nederiek geen houdbare
en haalbare optie is voor de besluuriijke loekomsl van Nederlek. Gelet op de ambities van Nederiek en de
zorgen die de gemeente uitspreekt over de eigen bestuurskracht in combinatie met de forse kritiek op de
KS-samenwerking vinden wij een herindeling van Nederiek noodzakelijk en onontkoombaar. Wij komen
daar in de volgende paragraaf op terug.
6.2
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Conclusie ten aanzien van de varianten

Er bestaat geen bestuuriijk, regionaal en maatschappelijk draagvlak voor de vorming van een K6-gemeente
bestaande uil Bergambacht Krimpen aan den IJssel Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist Met de
zes gemeenten zijn wij geen voorstander van deze variant en zullen wij deze variant niet verder toelsen aan
de rijks- en provinciale crileria en niet verder in procedure brengen.
Bergambacht, Ouderkerk en Vlist zijn tegen de vorming van een K4-gemeenle bestaande uit Bergambacht.
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist Bij Schoonhoven beslaat er een beperkt bestuuriijk draagvlak voor deze
varianl. Tegen de K4-variant pleit ook de schaalverkleining ten opzichte van de K5-variant Daarnaast zou
een K4-gemeenle moeten samenwerken met Nederiek bij het aanpakken van vraagsiukken in het landelijk
gebied in de Krimpenenwaard. Alle aangedragen argumenten ovenwegende zijn wij geen voorstander van
deze variant en zullen wij deze variant niet verder in procedure brengen.
Noch de raad van Krimpen aan den IJssel, noch de raad van Nederlek kiesl voor een samenvoeging van
Krimpen aan den IJssel en Nederlek. Daarmee is er bij beide gemeenten geen besluuriijk draagvlak ontstaan. Tegen de K2-vari3nt pleit ook de schaalverkleining ten opzichte van de KS-varianl. Een K2-gemeenle moet altijd samenwerken met een K4-gemeente bij hel aanpakken van vraagsiukken in het landelijk
gebied in de Krimpenenwaard. Alle aangedragen argumenten ovenwegende zijn wij geen voorstander van
de K2-variant en zullen wij deze varianl niel verder in procedure brengen.
Krimpen aan den IJssel kiesl voor handhaven van zelfstandigheid in combinatie mel het samenwerken
binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen. Met Krimpen aan den IJssel zijn wij het eens dat de
gemeenle op dit momenl voldoende bestuurskrachtig is en voldoende in staal moei worden geacht om de
verbeterpunten zelfstandig op te pakken. Dal laat onveriet dal wij ook van Krimpen aan den IJssel
venwachten dat deze gemeenle krilisch blijft nadenken over de eigen besluuriijke toekomst in
stadsregionaal verband en periodiek de bestuurskracht laal onderzoeken. Daamaasl zijn wij van oordeel
dal Krimpen aan den IJssel nu en in de loekomst niet nodig is voor het realiseren van de opgaven in de
Krimpenenwaard.
Wij concluderen dat handhaven van de zelfstandigheid van Nederlek geen houdbare en haalbare optie is
voor de bestuuriijke loekomsl van Nederiek. Gelet op de ambities van Nederiek en de zorgen die de
gemeenle uitspreekt over de eigen besluurskrachl in combinatie met de forse kritiek op de KSsamenwerking, vinden wij een herindeling van Nederlek noodzakelijk en onontkoombaar.
6.3
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Ons voorstel toegelicht

Wij kiezen voor de verslerking van de bestuurskracht in de Krimpenenwaard door gemeentelijke herindeling
van de gemeenten Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist tol een nieuwe gemeenle
Krimpenerwaard (hierna te noemen KS-gemeente).
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Wij zijn van oordeel dat gemeentelijke herindeling van de vijf gemeenten onvermijdelijk is en dal alternatieven niet meer aan de orde zijn. In hoofdstuk 5.3 hebben wij toegelichl dat wij met de gemeenten in de
Krimpenerwaard en de Commissie-Leemhuis vaststellen dal de KS-samenwerking geen echle duurzame
oplossing biedl in de loekomst voor het gehele gebied. Andere samenwerkingsmodellen voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Krimpenerwaard zijn in hel arhi-overieg niel aangedragen,
In de aanloop naar de arhi-procedure en gedurende de fase van hel open arhi-overieg zijn door de gemeenten aandachtspunten en randvoorwaarden aangedragen voor de toekomst van de Krimpenerwaard.
Hieronder lichten wij ons voorslel loe om te komen tot één gemeente Krimpenerwaard aan de hand van de
crileria van hel Beleidskader gemeentelijke herindeling, de criteria uil ons provinciaal beleidskader en aangedragen aandachtspunten en randvoonwaarden.
Draagvlak
Het kabinet heeft bij hel beoordelen van het draagvlak aangegeven dal de provincie dient uil te gaan van
hel lokaal bestuurlijke en hel regionale draagvlak.
Wij stellen vast dat de gemeenleraden van Ouderkerk en Vlist zich hebben uitgesproken voor de vorming
van een KS-gemeenle. De raad van Bergambacht moei zich nog uitspreken, maar de voorkeursvariant voor
de toekomst, wanneer blijkl dat herindeling onvermijdelijk is, is de vorming van een KS-gemeente. De raad
van Schoonhoven streeft vooralsnog een zelfstandig Schoonhoven na, maar als een herindeling onvermijdelijk is dan zijn daarvoor kernwaarden geformuleerd. De raad van Nederiek heeft geen principebesluit
genomen over een fusie van Krimpen aan den IJssel en Nederiek.
Dil betekent dal onder voorwaarden vier van de vijf gemeenten zich uilspreken voor gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard. Schoonhoven lijkt in dal geval te kiezen voor de K4-varianl, maar wij verwachlen dal gelet op de KS-samenwerking voor de raad de vorming van een KS-gemeente een bespreekbare en
aanvaardbare optie is. Op de door Schoonhoven geformuleerde kernwaarden komen wij bij hel criterium
interne samenhang lemg. De raad van Nederlek moei zich nog uilspreken nadat een draagvlakonderzoek
is gehouden.
Wij hebben tol op heden een zorgvuldig proces gevoerd om le komen tot een zo grool mogelijk besluuriijk
draagvlak bij de gemeenten. Wij concluderen dat er in deze fase van het arhi-traject voldoende, maar nog
geen unaniem lokaal bestuuriijk draagvlak bestaat bij de vijf gemeenten om te komen lol een K5-gemeente.
Het lokale draagvlak is daarmee nog niet maximaal maar wel voldoende om te komen lot dit herindelingsvoorstel.
Uil de standpunten in hel arhi-overieg van de andere belanghebbenden trekken wij de conclusie dat er
breed en voldoende regionaal draagvlak besiaal voor de vorming van een KS-gemeente.
Hel kabinel slaal op hel standpunt dat het de verantwoordelijkheid van hel gemeentebestuur in een
representatieve democratie is om le investeren in hel maatschappelijk draagvlak, maar tevens ook om
lokale opvattingen en belangen tegen elkaar af te wegen. Dat betekent dat na vaststelling van dil herindelingsontwerp de gemeentebesturen hel maatschappelijk draagvlak voor de vorming van een KSgemeenle dienen te verkennen.
Wij vinden hel een goede zaak dal verschillende gemeenten nu ai investeren in hel vinden van maatschappelijk draagvlak voor de besluuriijke loekomst van de gemeenten. Alle gemeenten hebben op hun website
brieven, documenten, standpunten en arhi-verslagen geplaatst
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Bergambacht heeft al voor hel eerste arhi-overieg de brochure 'Herindeling: doel of middel' uitgebracht en
breed verspreid onder de inwoners. Vervolgens heeft Bergambachl in febmari 2010 vooriichlingsavonden
gehouden in de kernen Berkenwoude, Bergambachl en Ammerstol. De raad zal de aangedragen punten
van de inwoners betrekken bij de reaclie op dil herindelingsonlwerp.

Schoonhoven heefl in oktober 2009 voor de inwoners een informatieavond herindelingsplannen
Krimpenerwaard met workshops gehouden. Vervolgens is eind 2009 bij ieder huishouden een exemplaar
van de OpinieWijzer besluuriijke loekomsl Schoonhoven bezorgd. De raad van Schoonhoven zal de uitkomsten daarvan meenemen bij de zienswijze op hel herindelingsadvies.
Vlist heeft op 17 februari 2010 een raadplegingsavond gehouden over de gemeentelijke herindeling in de
Krimpenerwaard. Op die avond zijn wensen, zorgen en behoeften geïnventariseerd en punten aangedragen
die de gemeente kan meenemen naar het overieg met de provincie.
Nederiek heeft op 16 februari 2010 besloten de maatschappelijke discussie met de inwoners en instellingen
over draagvlak voor herindeling uil te voeren en de uilkomsten van hel onderzoek voor te leggen aan de
nieuwe gemeenteraad voor afronding van de besluitvorming over de besluuriijke toekomst
Krimpen aan den IJssel heeft laten weten het houden van een volksraadpleging te laten afhangen van het
besluit over hel herindelingsontwerp.
Wij concluderen dat de gemeenlen ieder op een eigen wijze de inwoners betrekken bij de discussie over de
bestuurlijke toekomsi. Wij verwachten van de gemeenlen dat zij maatschappelijk draagvlak zullen verkennen voor de vorming van de K5-gemeente.
Bestuurskracht
ln hoofdstuk 5.3 hebben wij aangegeven dat de gemeenten Ouderkerk, Vlist, Schoonhoven en Nederiek
zelf aangeven dat de bestuurskracht verslerking behoeft. Wij delen die opvatting en zijn van oordeel dat
gelet op de specifieke opgaven in dit gebied de bestuurskracht van de belrokken gemeenten versterking
behoeft.
In de Krimpenenwaard zal een robuuste, bestuurskrachtige gemeente omslaan van ongeveer
55.000 inwoners. De onderzoekers van BMC laten zien dat de gemeentelijke organisatie een zodanige
omvang heeft dal ze als voldoende robuust kan worden beschouwd met een beperkle kwetsbaarheid ten
opzichte van de situalie bij de huidige vijf gemeenlen. De nieuwe organisatie biedl ook voldoende mogelijkheden voor specialisatie wat een extra kwaliteitsimpuls zal geven. Door specialisatie is er ook minder behoefte om exlerne expertise in le huren. De samenwerkingsorganisaties die in het kader van de KSsamenwerking zijn gevormd kunnen worden opgenomen in de organisatie van de nieuwe gemeenle. Dil
leidl tevens tol een vermindering van samenwerkingsverbanden en daarmee met een vermindering van de
bestuuriijke dmkte.
De vorming van een KS-gemeente kan worden gezien als een logisch resultaat van een proces van sleeds
intensievere samenwerking lussen de vijf betrokken gemeenlen.
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De KS-gemeente moei in slaal worden geacht haar taken als publieke dienstveriener op een goede en
adequate wijze uit te voeren. De nieuwe KS-gemeenle zal voldoende strategisch vermogen hebben en
moei voldoende in staat zijn de belangrijke opgaven in hel gebied le realiseren. Hel belreft hier onder meer
hel uilvoeren van de vijf doelen uit het Veenweidepact Krimpenerwaard, hel open, vitaal en groen houden
van hel landelijk gebied, realiseren van een robuust watersysteem en hel handhaven van een acceptabel
voorzieningenniveau in de kernen.
De KS-gemeente zal daadkrachtig uih/oering gaan geven aan de aciuele beleidsdocumenten en -visies die
zijn vasigesteld door de Krimpenenwaardraad voor het gehele gebied zoals de stmctuurvisie, de economische visie, het leefbaarheidsplan, de subregionale woonvisie en hel uilvoeringsprogramma recreatie en
toerisme.
De vorming van een KS-gemeenle creëert voldoende ownership, dat wil zeggen dal de KS-gemeente een
verantwoordelijke en daadkrachtige probleemeigenaar is voor hel realiseren van de ambities en hel oplossen van regionale vraagsiukken in de Krimpenerwaard. De stroperigheid in besluitvormingsprocessen,
zoals door sommige gemeenlen geconstateerd bij de KS-samenwerking, kan voldoende worden aangepakt.
Wij verwachten dal als van verdergaande decentralisatie van rijksbeleid en nieuwe taken de druk op de vijf
gemeenlen in dit gebied verder zal toenemen er een nog groler beroep gedaan zal worden op de besluurekracht De bestuurskrachtige KS-gemeente moei in slaal worden geacht die druk op te kunnen
vangen.
Wij hebben met de zes gemeenten en hel Ministerie van BZK een Financieel onderzoek herindellngsvarianten Krimpenenwaard laten uitvoeren. Uil dat onderzoek wordt de conclusie gelrokken dat de samenvoeging van de vijf gemeenlen Bergambacht Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl en het zelfslandig blijven van Krimpen aan den IJssel leidl tot hwee financieel levensvatbare gemeenten. In hoofdsluk 7
komen wij daar uitgebreid op lemg.
Duurzaamheid
Door de samenvoeging van Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist ontstaat er een
bestuurskrachtige, toekomstgerichte gemeenle die voldoende in slaat zal zijn om de lokale, bovenlokale en
regionale opgaven en vraagstukken adequaat voor langere termijn op te pakken. De duurzaamheid vinden
wij voldoende omdal er qua oppervlakte en inwoners een grole groene gemeente ontslaat in dit deel van
hel Groene Hart met in de nabijheid Gouda en de Stadsregio Rotterdam. De KS-gemeente beschikt over
voldoende kwaliteil en capaciteit van de ambtelijke organisalie om le kunnen voorzien in de huidige en
toekomstige taken. Wij zijn er dan ook van overtuigd dal een nieuwe herindeling binnen afzienbare termijn
niel te verwachlen is.
Van een grenscorredie of opdeling van een van de gemeenten is in dil arhi-traject en dit herindelingsvoorslel geen sprake omdal daar geen aanleiding toe bestaat en geen van de vijf gemeenten daarom verzocht
heeft.
Interne samenhang
De vijf gemeenten lalen qua grondgebruik grote overeenkomsten zien. Het grooiste deel van de grond
wordl ingezet voor landbouw en voor de uilvoering van hel Veenweidepact Alle vijf gemeenlen in de
Krimpenenwaard vallen onder hel Groene Hartbeleld.
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lot voor kort hebben alle gemeenten zich volledig ingezel voor hel welslagen van die samenwerking.
Desondanks bestaat er de wens bij de gemeenlen om de bestuurskracht in de Krimpenerwaard le
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maken hebben. De vorming van één gemeenle daarbij past daar goed bij.
De keuze van de samenvoeging van de vijf gemeenten leidt tot een regionaal consistent eindbeeld in de
Krimpenerwaard waarbij één democratisch rechtstreeks gekozen bestuur zorg draagt voor de afwegingen
ten aanzien van het gebied van de Krimpenerwaard.
In hel open arhi-overieg hebben verschillende gemeenlen aandachl gevraagd voor kemenbeleid bij de
vorming van een nieuwe gemeente. De vijf Krimpenerwaardgemeenten hebben in totaal 12 dorpen/kemen.
In de KS-gemeente zal de stad Schoonhoven met bijna 12.000 inwoners de grooiste kern zijn. Elk dorp/
kern kent van oudsher zijn eigenheid en identiteit Wij zien hel als de primaire laak van hel nieuwe gemeentebestuur de bestuurlijke inrichling van de nieuwe gemeente vorm te geven. Wij vinden dal die vormgeving op een zodanige wijze vorm en inhoud moei krijgen dat daarbij recht wordl gedaan aan de verschillen lussen de dorpen en identiteil van de inwoners, maar dal tegelijkertijd verbindingen hiertussen worden
gelegd. Wij vragen de nieuwe gemeenle daarbij expliciet aandacht te besteden.aan de relalie mel de inwoners, hel maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.
Verschillende gemeenten hebben in het open arhi-overieg aandacht gevraagd voor het profiel van een
nieuwe gemeente in de Krimpenenwaard, Alle gemeenten vragen aandachl voor de financiële positie van
de nieuwe gemeente.
Schoonhoven vindt het bij een herindeling van groot belang dat de kernwaarden van de stad Schoonhoven
geborgd worden. Die kernwaarden en uitgangspunten hebben belrekking op behoud van het
voorzieningenniveau, aandachl voor de "kleinstedelijke problematiek", behoud en verdere ontwikkeling van
de centmmfunctie van Schoonhoven, voldoende aantrekkelijk blijven voor de studenten, de kwaliteit van de
Krimpenenwaard. de lastendruk mag niet onevenredig toenemen, de besluuriijke oriëntatie blijft op Gouda
en hel Groene Hart gericht een duurzame oplossing voor hel gehele gebied en de noodzaak om snel een
keuze te maken. Schoonhoven pleil er voor dat de financiële winst van èen gemeentelijke herindeling ten
goede komt van de nieuwe gemeente en niel door de overheid wordt afgeroomd.
Voor Bergambachl is hel doel een vitale en leefbare Krimpenenwaard, als onderdeel van hel Groene Hart.
De leefbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen, realiseren woningbouw voor eigen woningbehoefte,
economische ontwikkeling en behoud van agrariërs slaan voor Bergambacht centraal.
Vlisl vindt dat de vijf gemeenlen één krachlige gemeenle moet worden om die taken le doen waaraan moet
worden gewerkt en om de versnippering in die zaken die voor alle vijf gemeenten van belang zijn legen le
gaan. Hel Veenweidepact mag niel versnipperd worden uilgevoerd. Vlist vraagl aandachl voor de leefbaarheid van de kernen, hel voorzieningenniveau in de nieuwe gemeenle. bedrijvigheid, recreatie en ontspanning, hel buitengebied en natuur en landbouw. De raad vraagt of de provincie medewericing kan verienen
aan het versneld uitvoeren van verschillende concrele plannen zoals de aanleg van de rotonde Sloiwijk.
een extra bmg over de Hollandsche IJssel, exlra woningbouwlocaties in Haastrecht en het verplaatsen van
sportvelden in Stolwijk. Wij zullen met de K5-gemeenten nagaan of en zo ja op welke wijze wij
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medewerking kunnen verienen aan het versneld uih/oeren van verschillende concrete plannen in de
Krimpenerwaard. Wij slreven ernaar dal om dil voor november 2010 af le ronden.
Ouderkerk vraagt bij de vorming van een nieuwe gemeenle aandachl voor hel ontwikkelen van kemenbeleid, de oriëntatie op hel Groene Hart en Midden-Holland, hel voorkomen dat bij de K5-varianl daarna
weer een discussie gaal plaatsvinden over Krimpen aan den IJssel en draagvlak bij de inwoners.
Nederiek wil een ontwikkelgemeente zijn en heeft stevige ambities op grond van het eigen visiedocument
de eigen stmctuurvisie, de visie WMO en het visiedocument e-gemeenle Nederlek.
De nieuwe gemeenteraad zal uiteindelijk het definitieve profiel en het ambitieniveau van de KS-gemeente
moeten vaststellen. Maar in de aanloop daamaartoe venwachten wij van de vijf gemeenten dat zij een
projectorganisatie (kwartiermaker, stuurgroep, klankbordgroep, wericgroepen enzovoorts) opzetten om in
goed onderiing overleg er zorg voor te dragen dat alle le Ireffen voorzieningen tijdig worden voorbereid. Wij
wijzen in dat verband naar artikel 79 van de Wel arhi. Ervaringen elders in Nederland laten zien dal binnen
zo'n projectorganisatie een profiel van de nieuwe gemeente wordt opgesleld. Ook hier kunnen wij ons
indenken dal de reeds vastgestelde gezamenlijke beleidsdocumenten in K5-verband daarvoor als basis
dienen. Wij vragen daarbij aandachl voor de bijzondere centrumpositie van Schoonhoven als grootste kern
van de Krimpenenwaard in de nieuwe gemeente en de ontwikkelfunctie van Nederiek. Indien gewenst zullen
wij nagaan o t en zoja. op welke wijze wij daaraan een bijdrage kunnen leveren. Ook willen wij bezien
welke wederzijdse afspraken met de gemeenlen gemaakt kunnen worden op weg naar één gemeente
Krimpenerwaard.
Uit hel onderzoek Processen en effecten van herindeling (2009) blijkl dal hel hebben van een visie op de
nieuwe gemeenle bijdraagt aan een goede start van die nieuwe gemeenle.
Regionale samenhang en evenwicht
Er ontstaat een robuuste bestuurskrachtige gemeenle In dil deel van het Groene Hart die een goede bijdrage kan leveren aan de samenwerking binnen de Veiligheidsregio en Politieregio Hollands Midden en de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Ten opzichte van de aangrenzende gemeenle Krimpen aan den IJssel en de gemeente Gouda en de regio's ISMH en Stadsregio Rotterdam zal
de nieuwe gemeenle een sterke speler zijn.
Planologische ruimtebehoefte
Hel voorstel lol herindeling van de gemeenten Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlisl
vindl mede zijn oorzaak in hel behoud van het open karaktervan het groene gebied. Deze opgave in
combinatie met het vraagstuk van de leefbaarheid van de kernen en hel vraagsluk van krimp van de
bevolking vraagt om een inlegrale afweging in het gebied.
6.4

Samenvatting

Wij kiezen voor de versterking van de bestuurskracht in de Krimpenerwaard door gemeentelijke herindeling
van de gemeenten Bergambachl. Nederiek. Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist tol een nieuwe gemeenle
Krimpenerwaard (hiema le noemen KS-gemeenle). Wij zijn van oordeel dal gemeentelijke herindeling van
de vijf gemeenlen onvermijdelijk is en dat alternatieven niet meer aan de orde zijn.
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draagvlak bij de gemeenlen. Wij concluderen dat er in deze fase van het arhi-traject voldoende, maar nog
geen unaniem lokaal besluuriijk draagvlak bestaat bij de vijf gemeenteri om le komen lol een K5-gemeenle.
Hel lokale draagvlak is daarmee nog niel maximaal maar wel voldoende om te komen tot dit herindelingsontwerp. Uil de standpunten in het arhi-overieg van de andere belanghebbenden trekken wij de conclusie
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dal er breed en voldoende regionaal draagvlak bestaat voor de vorming van een K6-gemeente.
Wij concluderen dal de gemeenten ieder op een eigen wijze de inwoners betrekken bij de discussie over de
besluuriijke toekomst Wij venvachten van de gemeenlen dat zij maatschappelijk draagvlak zullen verkennen voor de vorming van de KS-gemeenle.
In de Krimpenenwaard zal een robuuste, bestuurskrachtige gemeente onislaan van ongeveer 55.000 inwoners. Onderzoek laat zien dal de nieuwe gemeenle een financieel levensvatbare gemeente is.
De KS-gemeenle zal voldoende slralegisch vermogen hebben en moet voldoende in slaal zijn de belangrijke opgaven in hel gebied le realiseren. Hel belreft hier onder meer het uilvoeren van de vijf doelen uil hel
Veenweidepact Krimpenenwaard, hel open, vitaal en groen houden van hel landelijk gebied, de bodemdaling afremmen, realiseren van een robuust watersysteem en het handhaven van een acceptabel voorzieningenniveau in de kernen.
De KS-gemeenle moet in slaal worden geacht haar taken als publieke dienstveriener op een goede en
adequate wijze uil lë voeren. De gemeentelijke organisatie heeft een zodanige omvang dal ze als voldoende robuust kan worden beschouwd met een beperkle kwetsbaarheid ten opzichte van de siluatie bij de
huidige vijf gemeenten. De vorming van de KS-gemeente leidt tevens tot een vermindering van samenwerkingsverbanden en daarmee tol een vermindering van de bestuuriijke drukle.
Er ontstaat een robuuste bestuurskrachtige gemeenle in dit deel van hel Groene Hart die een goede bijdrage kan leveren aan de samenwerking binnen de Veiligheidsregio en Politieregio Hollands Midden en de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Ten opzichte van de aangrenzende gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeenle Gouda en de regio's ISMH en Stadsregio Rotterdam zal
de nieuwe gemeente een sterke speler vormen.
De duurzaamheid en inlerne samenhang vinden wij voldoende. De gemeenlen vragen aandachl voor het
kernenbeleid en voor het profiel van de nieuwe gemeenle. In hel arhinDverleg hebben gemeenten waardevolle suggesties gedaan voor het profiel van een nieuwe gemeenle en voor hel kernenbeleid. De nieuwe
gemeenteraad zal uiteindelijk het definitieve profiel, ambitieniveau van de KS-gemeenle moeten vaststellen.
Maar in de aanloop daamaartoe verwachlen wij van de vijf gemeenten dat zij een projectorganisatie
(stuurgroep, klankbordgroep, werkgroepen enzovoorts) zullen opzetten om In goed onderiing overieg er
zorg voor le dragen dal alle le treffen voorzieningen lijdig worden voorbereid. Wij wijzen in dal verband naar
artikel 79 van de Wel arhi.
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7.

Financiële gevolgen

7.1

Inleiding

ln dit hoofdsluk gaan wij op hoofdlijnen in op de financiële gevolgen van de samenvoeging van de gemeenlen Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk. Schoonhoven en Vlist tot één nieuwe gemeente en het zelfslandig blijven van de gemeenle Krimpen aan den IJssel. Daarnaast geven wij voor de volledigheid in
paragraaf 7.2 een toelichting op alle vier de varianten, die de gemeenten in het open arhi-overieg hebben
ingebracht en die op verzoek van de gemeenten in het Financieel onderzoek herindelingsvarianten
Krimpenenwaard zijn onderzocht. Voor een uitgebreid overzicht van de financiële gevolgen venwijzen wij u
naar dil financiële onderzoek. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de finandële analyse van de zes gemeenlen in het BMC-rapport 'Besluuriijke inrichting Krimpenenwaard'. In paragraaf 7.4 wordl kort ingegaan
op de financiële aspecten in hel PWC-rapport 'Onderzoek naar de bestuuriijke toekomst van de gemeenlen
Krimpen aan den IJssel en Nederiek', ln paragraaf 7.S gaan wij in op het financiële loezichl op de gemeenten ingevolge de Wel arhi. In paragraaf 7.6 sluiten wij dit hoofdsluk af met onze conclusie.
7.2

Gemeentefinanciën

Wij hebben met de zes gemeentebesturen afgesproken een Financieel onderzoek herindelingsvarianten
Krimpenerwaard te lalen uitvoeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Financieel Toezicht van de provincie
Zuid-Holland in samenwerking met het Ministerie van BZK. In hel onderzoek zijn de volgende vier varianten
onderzocht
1.
2.
3.
4.

K6 (fusie Bergambacht Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl) is
één gemeente;
KS (fusie Bergambacht Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl) en KI (zelfslandig Krimpen
aan den IJssel) is twee gemeenten;
K4 (fusie Bergambachl, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en K2 (fusie Krimpen aan den IJssel en
Nederlek) is twee gemeenten;
K4 (fusie Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en
Kla (zelfstandig Krimpen aan den IJssel) en K1 b (zelfslandig Nederiek) is drie gemeenten.

Hel 1^, 2° en 3** concept van hel uiteindelijke definitieve rapport Financieel onderzoek herindelingsvarianten
Krimpenerwaard zijn aan de zes gemeenlen voorgelegd met het verzoek ontbrekende gegevens aan te
vullen, vragen le beantwoorden en de inhoud te controleren op feilelijke onjuistheden en/of onduidelijkheden. De ontbrekende gegevens zijn alsnog geleverd en in het onderzoek verwerki. Vragen zijn beantwoord en eveneens in hel onderzoek venwerkt Ditzelfde geldt voor feitelijke onjuistheden en/of
onduidelijkheden. Het college van Burgemeester en Wethouders van Bergambachl heeft bij brief van
24 februari 2010 medegedeeld dat zij de bevindingen van ons rapport niet overnemen omdal deze nogal
afwijken van de bevindingen in het BMC-rapport. Wij hebben daar kennis van genomen. Voor onze reactie
op het BMC-rapport venwijzen wij naar paragraaf 7.3. Voorts hebben wij kennisgenomen van de brief van
17 februari 2010 van het college van Burgemeester en Wethouders van Vlist. In deze brief wordl aangegeven dat zij ons op het moment dat hel definitieve rapport van het Financieel onderzoek herindelingsvarianlen Krimpenerwaard zal verschijnen op de hoogte zal stellen van hun besluuriijke reactie.
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Wij hebben de gemeenlen Bergambacht Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Schoonhoven en Vlist voor hel
begrotingsjaar 2010 onder het repressieve loezicht geplaatst met per gemeente enkele financiële aandachtspunten. De gemeenle Oudericerk is onder hel preventieve toezichl geplaatst De reden hiervan is dal
de gemeenle er in de meerjarenbegroting 2010-2013 van is uitgegaan dal artikel 12-steun zal worden verleend voor hel wegwerken van de negatieve algemene reserve en van hel achterstallig onderhoud aan de
wegen. Op het moment van samenslelling van deze rapportage bestaat daarover nog geen zekerheid. Hel
artikel 12-rapport is inmiddels uitgebracht De beheerders van het gemeentefonds zullen daarover, nadal
de Raad voor definanciëleverhoudingen en de provincie hun advies over het artikel 12-rapport hebben
uitgebracht, nog een besluit over de artikel 12-bijdrage moeten nemen. Naar verwachting zal dit besluft
uiteriijk voor 1 juni 2010 worden genomen.

p

Resultaten begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013
De begrotingen van de gemeenten slaan onder druk door de economische crisis. Voomamelijk als gevolg
hiervan heeft van de 73 gemeenten in Zuid-Holland een groot deel een sluitende begroting 2010 en een
niel sluitende meerjarenraming gepresenteerd (42 gemeenten). Dit komt overeen met hel landelijke beeld.
Ook bij de meeste Krimpenenwaardgemeenlen zijn deze effeden zichlbaar. Bij de gemeenlen Krimpen aan
den IJssel. Nederiek, Schoonhoven en Vlist laten de meerjarenramingen nadelige saldi zien. De gemeenten
Nederiek en Vlisl voor de jaarschijven 2011-2013. Krimpen aanden IJssel voor de jaarschijven 2012 en
2013 en Schoonhoven voor de jaarechijven 2011 en 2012. Degemeente Bergambachl heeft een niet
sluitende begroting 2010 en sluitende meerjarenramingen 2011 -2013. De gemeente Ouderkerk heeft een
sluitende begroting 2010 en sluitende meerjarenramingen 2011-2013 gepresenteerd.
In onze brieven aan de gemeenteraden van de Zuid-Hollandse gemeenten over de begroüng 2010 hebben
wij reeds aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in 2011. Op dil moment is nog nlel duidelijk wat de
effeden van de huidige economische crisis voor de komende jaren zullen zijn. Dil geldl ook voor de doorwerking van de accressen van hel gemeentefonds. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de criteria van de
Gemeentewet voor sluitendheid van de begroting in 2011 onverkort van loepassing zullen zijn. Dil betekent
dat sprake moet zijn van een materieel sluitende begroting 2011. Indien geen sprake is van een materieel
sluitende begroting 2011. dient de meerjarenraming 2012-2014 uiteriijk in 2014 materieel sluitend tezijn.
Wij hebben de gemeenten verzocht de gevolgen van de economische crisis voor de financiële positie van
de gemeente le belrekken bij het nieuwe collegeakkoord en de bijbehorende gevolgen voor de kadernota
2011.
Daling algemene uitkering gemeentefonds
Bij samenvoeging van gemeenlen wijzigt de algemene uilkering uil hel gemeentefonds. In onderslaande
label geven wij een overzichl van de mutaties:
Mulalie algemene uilkering bij een evenlueie herindeling afgerond x € 1.000

Herindelingsvarianten

verschil absoluut x
e 1.000 (afgerond)

verschil in %

verschil per
Inwoner x e 1

K6

-1.799

-2,38

-22

K5
K4

-1.460

-2,93

-27

-978

-2,67

-25

K2

-586

-1,51

-14
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Uit de label blijkl dat de verschillen per inwoner elkaar voor de K6, KS en K4 niet veel ontlopen. Bij de K2
treedt het kleinste verschil per inwoner op. Dat laatste is te verklaren omdal hierbij siechls twee gemeenlen
worden samengevoegd. Overigens merken wij op dat er bij de variant K4 - Kla - KIb wal belreft de algemene uilkering uit het gemeentefonds geen gevolgen zijn voor Krimpen aan den IJssel (K1a) en Nederlek
(Kib).
Ontwikkelingen aan de lastenkant
Nu duidelijk is hoe de algemene uitkering zich als gevolg van de herindeling ontwikkelt, dringt zich de vraag
op welke laslen er op kortere of langere lermijn (vanzelf) zullen of (bewust) kunnen dalen om baten en laslen in evenwichl le houden. Allereersl zal een relatie gelegd kunnen worden lussen de lerreinen waarop
zich de daling van de algemene uilkering voordoet Meest in hel oogspringend ts de daling van hel vaste
bedrag. De hiermee samenhangende lasten nemen als gevolg van de afname van het aantal gemeenlen
at Hel belreft hier onder meer lasten als gevolg van besparingen op bestuurskosten (raad, college, griffie,
rekenkamer, gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder gemaakl zullen worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de besparing mogelijk wat vertraagd worden gerealiseerd.
Via efficiencyvoordelen zal de gemeente de daling van de algemene uilkering kunnen opvangen.
Frictiekosten
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling is bedoeld om in de frictiekosten tegemoet le komen. Deze tijdelijke maatstaf zou op basis van de inwonersgegevens van 2009 uilkomen op de voigende bedragen.
Opbrengst tijdelijke maatstaf herindeling voor de herindelingsvarianten
Totale opbrengst tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling
Herindellngsvarianten

in absolute bedragen
Xe 1

bedragen per
inwoner x € 1

K6

21.196.878

256

K5
K4

16.675.985

309

12.329.378
4.520.893

311

K2

105

Deze bedragen zouden voldoende moeten zijn om de laslen van de zogenaamde frictiekosten op le vangen. Voor de volledigheid wordl nog opgemerkl dat de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling met ingang van
2009 is verruimd, waardoor gemeenten die herindelen een hoger bedrag ontvangen dan voorheen.
In hetjaar van samenvoeging en de drie daaropvolgende jaren wordt het vastgestelde bedrag omgerekend
lot een gedurende vierjaar te verstrekken uilkering, waarvan 40% wordt verstrekt in het eerste jaar. en 20%
in ieder van de volgende jaren. Voor de K5 gaat hel dan om € 6.670.394 voor 2013 en € 3.335.197 voor elk
van de daaropvolgende jaren (2014 tot en met 2016).
Wij realiseren ons dal de gemeenten in de jaren voorafgaande aan het fusiejaar 2013 reeds veel
frictiekoslen moeten voorfinancieren, alvorens de bijdrage ingevolge de maalslaf herindeling wordt
ontvangen. Wij zijn bereid bij het minislerie van BZK te bepleiten om deze middelen, door middel voor
vooriinanciering, eerder aan de gemeenten ter beschikking le slellen.
Effect op woonlasten
Wij hebben in de volgende tabel berekend wal de mutaties in de woonlasten voor eigenaren van woningen
zouden zijn geweesl als de vier herindelingsvarianten op 1 januari 2010 tot stand zouden zijn gekomen en
een OZB-opbrengst voor de woningen geraamd zou worden gelijk aan de lolaalopbrengsl van de bij de
herindelingsvarianl betiokken gemeenten.
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Bij de berekening van de woonlastendruk (op basis van een woning met een WOZ-waarde van € 265.000 ^)
is uitgegaan van hel gelijktrekken van de percentages van de OZB en de larieven van de afvalstoffenheffing en derioolrechtenin de herindelingsvarianlen (overigens is alleen bij de OZB onmiddellijke harmonisatie verplicht, bij de Iwee andere belastingen kan harmonisatie eventueel gefaseerd over twee jaar ingevoerd
worden). De gevolgen van deze harmonisatie zijn, zoals uit de volgende tabel blijkl. voor de inwoners van
de huidige gemeenlen verschillend (sleeds voor de eigenaar/gebruiker met een meerpersoonshuishouden)
gebaseerd op de larieven 2010:
Tabel mutatie woonlasten voor eigenaren van een woning (bedragen x € 1)

Gemeenten/herindelingsvarianten

WOZwaarde

Afvatsloffenheffing

Rioolheffing

Totaal
woonlasten

Verschil

€ 265.000
Krimpenerwaard (K6)

264

302

239

80S

Berqambachl

249

277

284

811

-0,7%

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-2,1%

Nederiek

261

326

225

812

-0.9%

Ouderkerk

287

290

230

807

-0,2%

Schoonhoven

216

273

255

744

8.2%

Vlisl

248

299

260

806

-0,1%

795

Krimpenerwaard (K5)

250

296

249

Berqambacht

249

277

264

811

-1,9%

Nederiek

261

326

225

812

-2,1%

Oudericerk

287

290

230

807

-1,4%

Schoonhoven

216

273

255

744

6,9%

Vlist

248

299

260

806

-1,3%

Krimpenerwaard (K4)

246

284

258

768

Berqambacht

249

277

284

611

-2,8%

Ouderkerk

287

290

230

807

-2,3%

Schcronhoven

216

273

255

744

5,9%

Vlist

246

299

260

806

-2,3%

Krimpenerwaard (K2)

281

318

220

819

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-0.4%

Nederiek

261

326

225

812

0,8%

Uit deze tabel blijkt dat voor een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 265.000 de woonlasten in de herindelingsvarianlen K6, K5 en K4 in de gemeente Schoonhoven stijgen lerwijl voor de
overige gemeenten sprake is van een (lichte) daling. Bij de K2 is nauwelijks sprake van een wijziging in de
woonlastendruk.

Deze WOZ-waarde is bepaald door de totale WOZ-waarde van alle Krimpenerwaardgemeenten te delen door hel
totaalaantal woonruimten van deze gemeenten.
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7.3

BMC-rapport 'Bestuuriijke inrichting Krimpenerwaard'

Eind 2009 hebben de gemeenten Bergambacht Ouderkerk en Vlisl onderzoeksbureau BMC opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de mogelijke voor- en nadelen van een herindeling in de
Krimpenenwaard. Tevens is overgelegd een oplegnotitie van hel college van Burgemeesler en Wethouders
van Bergambacht behorende bij het BMC-rapport met als stellingname dat Bergambacht:
1.

de vastgestelde zorgelijke financiële situatie van een nieuwe gemeenle als onoverkomelijk probleem
ziet voor een eventuele herindeling; dil vraagl om een oplossing;

2.

de herindelingsvariant KS voor de toekomst als voorkeursvariant ziet.

In hoofdstuk 3 en de Bijlagen 1 tol en met 4 van het rapport wordl ingegaan op de financiële analyse van de
zes gemeenten. Aangegeven wordt dal de basis voor deze analyse de begroting 2010 is en dal hel onderzoek is gerichl op feilen, waarbij de verschillen tussen de gemeenlen in beeld worden gebrachl. De beelden
zijn gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde stukken. BMC concludeert dat de vorming van een
K5-gemeente een voor de hand liggende keuze is, maar tekent daarbij aan dat de KS-gemeenle op basis
van aannames een zorgelijke financiële stabiliteit heeft en dat dil ook geldt voor alle herindelingsvarianten.
Er zijn volgens BMC nogal wal financiële onzekerheden en beperkle mogelijkheden om tegenvallende
resullalen op le vangen.
Wij hebben de financiële punien in het rapport van BMC vergeleken met onze bevindingen in het Financieel
onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard. Wij zijn van oordeel dal in het rapport van BMC bij een
aantal onderdelen onjuiste conclusies worden getrokken, sprake is van onvolledige informatie en/of van niel
correcte weergave of onjuiste interpretatie van informalie. Hierna gaan wij op een aantal van deze onderdelen nader in.
In het rapport van BMC en de oplegnotitie van Bergambacht wordt voor de K5 in 2013 uitgegaan van een
startposilie van 7 miljoen euro tekort. Wij vinden dit een onjuist uitgangspunt Hierna gaan wij daar nader op
in.
In bijlage 3 van het BMC-rapport is weergegeven hoe het door BMC berekende lekort van 7 miljoen euro is
opgebouwd. Wij merken daar het volgende over op. Van hel door BMC veronderstelde tekort van 7 miljoen
euro wordl 2.7 miljoen euro veroorzaakt door de op dil moment geraamde saldi jaarschijf 2013 van de
meerjarenramingen van de KS-gemeenten. Het tekort van 2,7 miljoen euro zou gelden als de nieuwe gemeente op 1 januari 2010 zou starten. Echter, de nieuwe gemeente zou pas per 1 januari 2013 starten.
Aangezien de begrotingen van de gemeenlen moeten voldoen aan de criteria van de Gemeentewet
belekenl dit dal de tot en met hel begrotingsjaar 2012 berekende structurele tekorten nog door de op dal
moment zelfstandige gemeenten zelf moeten worden opgelost Wij zullen erop toezien dal de gemeenteraden hieraan uitvoering geven. Voorts merken wij op dal voor de gemeente Nederiek voor 2013
wordt uitgegaan van een nadelig saldo van € 1.877.000. In dil saldo is echter len onrechte nog geen rekening gehouden met de bezuinigingsmaatregelen voor de begroiing 2010 en de doorwerking hiervan voor de
jaren 2011 toten met 2013, die deze gemeenle heeft doorgevoerd. Hel negatieve saldo 2013 voor
Nederiek komt dan uit op € 1.033.000 (is € 844.000 lager). Daarnaast is voor Bergambachl nog geen
rekening gehouden met de positieve effecien van de septembercirculaire van hel Ministerie van BZK, of
€ 114.000 voor 2013. Het totale tekort voor de K5 gemeenlen in 2013 zou dan uitkomen op ongeveer
1.7 miljoen euro in plaals van 2,7 miljoen euro. Het belreft hier overigens tekorten die voornamelijk worden
veroorzaakt door de lagere gemeentefondsuitkering welke door hel Rijk in hel meerjarenperspedief wordt
berekend. Alle gemeenten hebben met deze korting op het gemeentefonds le maken en zullen maatregelen
moeten ireffen ter dekking van deze tekorten. Zoals eerder vermeld, hebben 42 van 73 gemeenlen in ZuidHolland hiermee te maken. De gemeenten in de Krimpenerwaard zijn daarin niel uniek.
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De nieuwe gemeente K5 zal ten hoogsie 0,5 miljoen euro, zijnde hel verschil lussen de berekende gecorrigeerde tekorten lol en met 2012 (1,2 miljoen euro) en het gecorrigeerde berekende tekort voor 2013
(1.7 miljoen euro) moeten oplossen en niel de 2.7 miljoen euro. zoals door BMC wordt aangegeven.
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Punt 1 Beheerplannen
De negatieve post van € 620.000 voor de KS in bijlage 3 sluit niel aan bij bladzijde 13 van hel rapport. Daar
wordt namelijk gesteld dat in een tweetal gevallen op basis van de slukken de conclusie is getrokken dat er
tekorten zijn, te welen Nederiek (€ 450.000) en Krimpen aan den IJssel (€ 200.000). Voor hel verschil bij de
KS ad € 170.000 (€ 620.000 -/- € 450.000) is in hel rapport geen verklaring temg le vinden. Voor de KS
dient daarom naar onze mening in de bijlage niel € 620.000 maar € 450.000 te worden opgenomen. Overigens betekent dit niet dal de onderhoudsbudgetten onvoldoende zijn. Nederiek heeft namelijk geconstaleerd dat de gemeenle jaariijks veel minder nodig heeft en is van mening dat een veriaging met € 450.000
daarom verantwoord is.
Punt 2 Uitgangspunt dat de storiing in de voorziening wegen gelijk moet zijn aan een gemiddeld bedrag dat
de gemeenten storien per strekkende kilometer weg
Volgens BMC zou dil uitgangspuni leiden tot een negatieve post van € 285.000 (KS). Wij onderschrijven dil
uitgangspunt van BMC niet Zoals in het rapport van BMC wordl opgemerkl behoeft het stortingsbedrag per
kilomeier weg niel per definitie voor alle gemeenlen gelijk te zijn. Daarnaasl zijn wij van oordeel dat een
gemiddefde per strekkende kilometer weg geen goede basis is voor de berekening. Geen rekening is gehouden met onder andere de breedte van wegen, hel type wegverharding en de ondergrond. Voorts wordl
in het rapport opgemerkl dal het opvallend is dal Ouderkerk per kilometer weg de grootste slorting op jaarbasis realiseert. Wij merken op dal in de slorting van € 640.000 een bedrag van € 274.000 is opgenomen
voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voor de vergelijking met de andere gemeenten dient te
worden uitgegaan van de slorting voor regulier onderhoud en dienl laatstgenoemd bedrag dus buiten beschouwing te blijven. Aangezien wij geen aanwijzingen hebben dat hel niveau van de onderhoudsramingen
van de KS-gemeenlen ertoe leidt dal de grens van kapitaalvernietiging wordt overschreden, vinden wij het
niel reëel dal een negatieve post van € 285.000 is opgenomen.
Punt 5 Salarissen
BMC gaal uil van een stijging van de loonsom met 5%. In ons onderzoeksrapport is deze stijging berekend
op 1,1 %. Deze berekening is gebaseerd op de indicatieve gemiddelde loonsom van de groottegroep
waartoe de KS behoort. Wij verwijzen u kortheidshalve naar de tabel op pagina 11 van het
onderzoeksrapport.
Punt 7 Nieuwe huisvesting en punt 8 Algemene uitkering (ven/allen vaste bijdrage)
Wij merken op dal een nieuwe gemeente die door herindeling ontslaat in ieder geva! een even hoge algemene uitkering krijgl als vergelijkbare gemeenten met dezelfde structuurkenmerken waardoor zij een in
principe gelijkwaardige voorzieningencapaciteit kan realiseren. Via efficiencyvoordelen zal de gemeente de
daling van de algemene uitkering kunnen opvangen. Naasl de financiële uitgangspositie van de herindelingsvarianl zal het vooral van de politieke keuzes en hel beleid van de nieuw le vormen gemeenle afiiangen of een gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dal een minder gezonde financiële
positie kan worden verbeterd.
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7.4

PWC-rapport 'Onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Krimpen aan den
IJssel en Nederiek'

In hel rapport worden nagenoeg geen opmerkingen gemaakt over de financiële positie van beide gemeenlen. Op bladzijden 37, 38. 51, 52 en 57 worden enkele algemene financiële conclusies gelrokken, die kunnen worden onderschreven. Verder wordt in Bijlage D van het rapport ingegaan op de financiële gevolgen van verbonden partijen (loetreding uittreding). Op bladzijde 66 financiële aspeclen wordt aangegeven
dat PWC in het onderzoek maar in zeer beperkte mate de gekwantificeerde financiële gevolgen in beeld
heeft kunnen brengen. Bij de meeste gemeenschappelijke regelingen is de conclusie dat de kosien van
uittreding onbekend, en niel te berekenen zijn op basis van de gemeenschappelijke regeling. Deze
conclusies geven geen aanleiding tol het maken van aanvullende opmerkingen.
7.5

Financieel Toezicht

ln de Wel arhi, artikel 21, is vaslgelegd dat met ingang van de dag waarop een gemeente blijkens een herindelingsontwerp in aanmerking koml om le worden opgeheven, door ons aangewezen besluiten van raden
en colleges van Burgemeesler en Wethouders van de belrokken gemeenlen onze goedkeuring behoeven.
Dit toezichl blijft van krachl lot de datum van herindeling. Doel hien/an is om te voorkomen dat gemeenlen
die bij herindeling worden betrokken een zodanig financieel beleid gaan voeren, dal de nieuwe gemeente in
een financieel ongunstige startpositie wordt gebracht.
Met de vaststelling van dil vooriiggende herindelingsonhwerp Krimpenerwaard geldl daarmee dat de gemeenlen Bergambacht Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl met ingang van heden vallen onder
preventief arhi-toezicht vanwege de beoogde herindeling. Wij zullen hierover separaat nadere afspraken
maken met de vijf gemeenlen. Prevenlief arhi-toezicht geldt niet voor de gemeenle Krimpen aan den IJssel
aangezien dit ingevolge de Wet arhi alleen van loepassing is op gemeenten die blijkens een herindelingsontwerp in aanmerking komen om te worden opgeheven.
7.6

Samenvatting

De vier ingebrachte herindelingsvarianten zijn in het Financieel onderzoek herindelingsvarianlen op een
aantal onderdelen met elkaar vergeleken. Een belangrijke conclusie uit helfinancieelonderzoek naar de
herindelingsvarianten is dal er geen finandële belemmeringen beslaan voor de keuze van één van de vier
varianten. Wel gelden voor de verschillende varianten enkele (finandële) aandachtspunten. Kortheidshalve
wordt hiervoor verwezen naar het in het onderzoek opgenomen 'Samenvattend overzichl financiële aandachtspunten per variant' (bladzijden 21 en 22 van de Besluuriijke samenvatting en conclusies van het
Financieel onderzoek herindelingsvarianten Krimpenenwaard).
Voor de keuze van varianl KS (fusie Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl) en Kla
(zelfstandig blijven Krimpen aan den Ussel) beslaan geenfinanciëlebelemmeringen.
Een nieuwe gemeenle die door herindeling ontstaat, krijgl in ieder geval een even hoge algemene uilkering
als vergelijkbare gemeenten met dezelfde structuurkenmerken waardoor zij een in principe gelijkwaardige
voorzieningencapacileit kan realiseren. Naast de financiële uitgangspositie van de herindelingsvariant zal
het vooral van de politieke keuzes en het beleid van de nieuw te vormen gemeenle afhangen of een gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dat een minder gezonde financiële positie kan worden verbeterd. Kiezen voor een bepaalde herindelingsvariant is een besluuriijke keuze, waarbij ook de
financiële positie een rol speelt.
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zelfstandig blijven van Krimpen aan den IJssel leidt lol twee financieel levensvatbare gemeenlen.
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8.

De verdere procedure: inwerkingtreding, verkiezingen en personele aspecten

ln dit hoofdsluk gaan wij in op de verdere procedure nu onze keuze is bepaald met hel vooriiggende herindelingsonlwerp. Wij gaan in op hel kenbaar maken van zienswijzen door eenieder en de gemeenleraden
in hel bijzonder. Daarnaasl lichten wij een aantal personele aspeclen loe.
8.1

Vervolg van de procedure

Op basis van artikel 8, lid 3, van de Wet arhi leggen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de
zes belrokken gemeenten hel herindelingsontwerp binnen tiwee weken na onivangsi gedurende achl weken
ter inzage op de gemeentesecretarie. Wij verzoeken hen het herindelingsontwerp van 20 april 2010 tot
15 juni 2010 ter inzage te leggen zodat eenieder gelegenheid wordt geboden zijn zienswijze over het
ontwerp kenbaar maken aan Gedeputeerde Stalen van Zuid-Holland.
Wij organiseren op 27 april 2010 en 11 mei 2010 informatieve bijeenkomsten in de Krimpenerwaard waarop
wij onze keuze zullen toelichten en inwoners de gelegenheid willen bieden het gesprek aan te gaan over
deze keuze.
Op basis van artikel 8, lid 4, van de Wel arhi kunnen de zes gemeenleraden van de belrokken gemeenten
lot uiteriijk drie maanden na onivangsi van het herindelingsonlwerp hun zienswijze kenbaar maken aan
Gedepuieerde Staten. Dit betekent dal de raden lol 12 juli 2010 de lijd hebben hun zienswijze aan ons
kenbaar te maken.
Na hel einde van de periode voor het kenbaar maken van zienswijzen zullen wij aan Provinciale Staten een
voorslel voor een herindelingsadvies doen. Op basis van artikel 8, lid 5, van de Wel arhi stellen Provinciale
Stalen uiteriijk vier maanden na afloop van de termijn waarop de gemeenleraden hun zienswijze kenbaar
kunnen maken het herindelingsadvies vast
Provinciale Staten zullen hel vastgestelde herindelingsadvies aan de Minister van BZK zenden. In artikel 11
van de Wet arhi is bepaald dal, indien de minisier besluit op basis van een herindelingsadvies van Provinciale Slaten een voorslel voor samenvoeging van gemeenten (in de vorm van een wet) te doen, hij dit voorstel binnen vier maanden na ontvangsl van het herindelingsadvies aan de ministerraad zendt
Nadat Provinciale Stalen uiteriijk op 12 november 2010 hel herindelingsadvies hebben vastgesteld en
vervolgens verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is hij
verantwoordelijk voor het verdere Irajecl langs de ministerraad. Raad van State, Tweede Kamer en Eersle
Kamer.
Na vaststelling en publicatie van de Wel lot samenvoeging van de betreffende gemeenlen treedt de
samenvoeging op 1 januari van het jaar daaropvolgend in werking. Naar venwachting is dat op 1 januari
2013,
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Wij zullen medio april 2010 opnieuw een informatiekrant huis-aan-huis verspreiden waarin wij een loelichling geven op hel herindelingsontwerp en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid lot hel indienen van zienswijzen op hel vooriiggende herindelingsontwerp.
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ln de periode van 20 april 2010 lol 15 juni 2010 ligt hel herindelingsontwerp ter inzage in het provinciehuis
en de zes gemeentehuizen zodal eenieder zijn zienswijze kenbaar kan maken aan ons. De gemeenlen
dienen op de voor hen gebruikelijke wijze hieraan bekendheid le geven.
Op de websile van de provincie zijn sinds de start van de arhi-procedure alle openbare documenien te
raadplegen. Gedurende de periode van de terinzagelegging is op de website een mogelijkheid om digitaal
een zienswijze in te dienen.
Op 27 april 2010 en 11 mei 2010 organiseren wij een bijeenkomst voor inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven waarin wij onze keuze in dil herindelingsonlwerp toelichten en in dialoog willen gaan
met aanwezigen over de samenvoeging van de vier gemeenlen.
8.3

Verkiezingen

Naar verwachting zullen in november 2012 verkiezingen plaatsvinden voor de gemeenieraad van de
nieuwe gemeente. Normaliter zal in de herindelingswet worden bepaald dal de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart 2014 niel zullen worden gehouden omdal de zillingstermijn van de in november
2012 gekozen gemeenteraad dan siechls één jaar en drie maanden zou bedragen. Deze situatie achl de
wetgever ongewenst De zittingsduur van de gemeenteraad zal in dil geval een periode van vijfjaar en drie
maanden beslaan: van 1 januari 2013 tot medio maart 2018.
8.4

Personele aspecten

In artikel 59 van de Wet arhi is geregeld dat voor ambtenaren in dienst van een op te heffen gemeenle (met
uilzondering van gemeentesecretaris en griffier) geldl dal zij op de dalum van herindeling vooriopig overgaan in dienst van de nieuwe gemeenle. Hetzelfde geldt voor personen met een arbeidsovereenkomst naar
burgeriijk rechl van een gemeenschappelijke regeling die met ingang de dalum van herindeling vervalt. Dit
zijn die gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordl deelgenomen door gemeenten die in zijn
geheel tol een en dezelfde gemeente komen le behoren.
Op basis van artikel 57 van de Wel arhi worden de gemeentesecretaris en griffier van de op te heffen gemeenten eervol uil hun ambt ontslagen. De belreffende gemeenlesecretarissen en griffiers kunnen aan
Gedepuieerde Slaten verzoeken hen vooriopig over le lalen gaan in een andere functie in dienst van de
nieuwe gemeente. Voor de nieuwe gemeenle zullen Gedeputeerde Staten een lijdelijke gemeentesecretaris
en lijdelijke griffier benoemen (Wel ami. artikel 61).
Tevens is hel de bedoeling dat de gemeenlen in hun reactie op ons - nu vooriiggend - standpunt ook het
oordeel van de desbetreffende ondernemingsraden opnemen en dal zij, nadal hel wetsvoorstel lot herindeling aanvaard is een gemeenschappelijke, bijzondere ondernemingsraad instellen. Wij hebben lol laak zo
nodig le bevorderen dal het overieg van de gemeenlen met de amblenarenbonden tot stand komt;
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In artikel 79 van de Wel arhi is bepaald dal de besiuren van bij een herindeling betrokken gemeenlen er in
onderling overleg zorg voor dienen te dragen dat alle te treffen voorzieningen lijdig worden voorbereid.
Indien nodig of gewensl zullen wij bevorderen dat de gemeenten Bergambachl. Nederiek. Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist tijdig alle voorbereidingen Ireffen om de nieuwe gemeente op een goede wijze van
slart te kunnen lalen gaan.
8.5

Samenvatting

Burgemeester en Wethouders van Bergambachl, Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist leggen van 20 april 2010 lot 15 juni 2010 het herindelingsontwerp Krimpenerwaard
ter inzage zodal eenieder de gelegenheid wordl geboden zijn zienswijze over het herindelingsontwerp
Krimpenerwaard kenbaar te maken aan Gedepuieerde Staten van Zuid-Holland. Het kenbaar maken van
een zienswijze kan schriflelijk en digilaal.
Wij organiseren op 27 april 2010 en 11 mei 2010 een informatieve bijeenkomsl in de Krimpenerwaard
waarop wij onze keuze zullen toelichten en inwoners de gelegenheid willen bieden hel gesprek aan te gaan
overdeze keuze.
De gemeenteraden van Bergambacht. Krimpen aan den IJssel Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl
kunnen hun zienswijze geven tot 12 juli 2010.
Na het einde van de periode voor het kenbaar maken van zienswijzen zullen wij aan Provindale Staten een
voorstel voor een herindelingsadvies doen. Provinciale Slaten slellen dit Herindelingsadvies uiteriijk 12
november 2010 vast bieden hel vervolgens aan de Minisier van BZK aan.
Na de pariementaire behandeling kan de herindeling van Bergambacht Nederiek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist lot de nieuwe gemeenle Krimpenerwaard op 1 januari 2013 van kracht worden.
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Samenvattende conclusies leidend tot ons voorstel

Karakteristiek en opgaven van het gebied
De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veenweidegebied midden in het Zuid-Hollandse deel van hel Groene
Hart. De 2450 ha natuurgebied die in het kader van het Veenweidepacl wordt gerealiseerd, is onderdeel
van de Ecologische Hoofdstmctuur. Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist maken deel
uil van de KS-samenwerking en samenwerking binnen hel Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
Midden-Holland, de regio Hollands Midden. Schoonhoven kenmerkt zich als een kleinstedelijke gemeenle
en heeft een cenlrumfunctie voor de regio en omliggende gemeenten. Bergambachl, Nederiek, Ouderkerk
en Vlisl kenmerken zich voor een grool deel door agrarisch grondgebruik. Krimpen aan den IJssel ligt niet
in het Groene Hart, maakl deel uit van de Stadsregio RoUerdam en kent overwegend een stedelijk gebied.
De KS-gemeenten slaan voor forse opgaven, waaronder de uitvoering van het Veenweidepacl en het
realiseren van een robuust watersysteem. Krimpen aan den IJssel heeft meer stedelijke opgaven en
opgaven op het gebied van infrastructuur en van herstructurering bedrijvenierreinen.
Voorgeschiedenis bestuuriijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard
Sinds 2001 werken de vijf gemeenlen in de Krimpenenwaard formeel samen op basis van de centmmgemeenieconstructie. Een evaluatie in 2003 liel zien dat bij strategische opgaven nauwelijks concrele
resultaten zijn aan le wijzen, vooral op het terrein van gemeenteoverstijgend ruimtelijk beieid,
In 2004/2005 hebben de vijf gemeenlen door een extern bureau de bestuurskracht lalen meten. Vervolgens
zijn de gemeenlen gaan werken aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling KS die eind 2006 tot sland Is
gekomen en daama is gewijzigd. De nieuwe K5-regeling is eind 2008 geëvalueerd en de
bestuurskrachtonderzoeken zijn door middel van een quick scan geactualiseerd. Alle vijf gemeenlen
hebben daarover een standpunt ingenomen. Nederlek laat in 2008 een quick scan uitvoeren naar een
mogelijke fusie met Krimpen aan den IJssel.
Eind 2008 kiesl Ouderkerk voor gemeentelijke herindeling en de vorming van bij voorkeur één gemeente
Krimpenerwaard; Nederiek heeft besloten zelfslandig te blijven en wil geen herindelingsdiscussie voeren;
Schoonhoven wil vooralsnog zelfslandig blijven en alleen samenwerken vanuil hel Schoonhovens belang;
Bergambacht wil intensivering van de samenwerking maar een discussie over herindeling pas in 2012
voeren en Vlisl wil ook inlensivering van de samenwerking maar de raad is verdeeld over al dan niet nu een
discussie voeren over herindeling. Krimpen aan den IJssel ziet zichzelf in 2009 goed en krachtig uil een
bestuurskrachtonderzoek komen.
De arhi-procedure en de standpunten van de gemeenten en andere belanghebbenden
De discussie over de gewensie bestuuriijke loekomsl van de gemeenlen in de Krimpenenwaard kenl een
lange historie. Begin 2009 hebben wij moeten vaststellen dal de KS-gemeenten uilspraken hebben gedaan
over hun besluuriijke loekomsl en daarbij verschillende opties hebben besproken. Echler, er is geen sprake
van een gezamenlijk gedeeld en eensluidende visie en oplossingsrichting bij de vijf gemeenten. Niel alle
aangedragen oplossingen voor de besluuriijke toekomst zijn verenigbaar; er zijn ook oplossingen gepresenteerd die andere oplossingen lijken uit te sluiten. Er is daarmee geen regionaal consistent eindbeeld
onistaan. Naar ons oordeel vraagl deze bestuuriijke patstelling om een stmcturele en duurzame oplossing
voor de Krimpenerwaard.
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Wij hebben de Commissie-Leemhuis ingesteld en gevraagd hoe le komen lol één Krimpenerwaardgemeente en daarbij de positie van Krimpen aan den IJssel en hel toekomstperspectief van de
Krimpenerwaard mee le nemen. De commissie komt lot de conclusie dal een toekomstbestendig eindbeeld
voor de Krimpenenwaard beslaat uit één Krimpenerwaardgemeente die bestaat uil de KS-gemeenten en
Krimpen aan den IJssel, Zo ontstaat een gemeenle die haar bestuuriijke opgaven in het gebied aan kan en
kwalitatief kan zorg dragen voor een goed woon-, werk- en leefldimaal voor de inwoners van het gebied.
Op 15 sepiember 2009 hebben wij na consullatie van de statencommissie Bestuur en Middelen de arhiprocedure gestart waarin wij de wenselijkheid van een wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenerwaard hebben uilgesproken. Wij hebben de zes gemeenlen en andere belanghebbenden
uilgenodigd voor een open arhi-overieg. Wij hebben in de periode 15 september 2009-15 maart 2010 in
lolaal 24 overieggen gevoerd.
Sinds de aankondiging en start van de arhi-procedure en de gehouden open arhi-overieggen liggen de
volgende varianten op lafel:
A.

K6-gemeente bestaande uft Bergambacht Krimpen aan den IJssel. Nederlek, Ouderkerk.
Schoonhoven en Vlisl;

B.

KS-gemeente beslaande uil Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist en een
zelfstandig Krimpen aan den IJssel;

C.

K4-gemeente bestaande uil Bergambacht Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl in combinatie met: een
K2-gemeente bestaande uit Nederiek en Krimpen aan den IJssel;

D.

K4-gemeente in combinatie met zelfstandig Nederlek en zelfstandig Krimpen aan den IJssel.

Geen van de zes gemeenteraden kiest voor de K6-variant. De raad van Bergambacht heeft als voorlopig
standpunt ingenomen de KS-samenwerking voort le zeiten, maar als een herindeling onvermijdelijk is, dan
ziel de raad de herindelingsvarianl KS voor de toekomst als voorkeursvariant De raad van Schoonhoven
wenst vooralsnog een zelfstandig Schoonhoven na te slreven. Wel heeft de raad vanwege hel standpunt
van Nederiek de opdrachl gegeven om de K4-varianl verder le onderzoeken. De raden van Vllst en
Ouderkerk willen een herindeling in KS-verband. De raad van Krimpen aan den IJssel wijst een samenvoeging van Krimpen aan den IJssel en Nederiek af en wensl zelfstandig le blijven. De raad van Nederiek heeft
geen principebesluit genomen over een fusie met Krimpen aan den IJssel.
Op w e g naar een s t a n d p u n t b e p a l i n g
Met de gemeenten in de Krimpenerwaard en de Commissie-Leemhuis slellen wij vast dal de KSsamenwerking geen echte duurzame oplossing biedt in de toekomst voor hel gehele gebied. De gemeenten
hebben allen verschillende opvattingen over de aard, intensiteit en toekomst van de de KS-samenwerking.
Andere samenwerkingsmodellen voor de besluuriijke toekomst van de gemeenten Krimpenenwaard zijn niel
aangedragen.
Op basis van de crileria in hel beleidskader gemeentelijke herindeling van BZK. het Coalitieakkoord
'Duurzaam denken, dynamisch doen 2007-2011', de door Provinciale Slaten vastgestelde nota
'Samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal besluur in Zuid-Holland' nemen wij met dit herindefingsvoorslel onze verantwoordelijkheid voor de versterking van de kwaliteit van hel lokaal besluur in de
Krimpenenwaard.
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zes gemeenlen zijn wij geen voorstander van deze variant en zullen wij deze varianl niet verder loetsen aan
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de rijks- en provinciale crileria en niel verder in procedure brengen.
Bergambacht, Ouderkerk en Vlisl zijn legen de vorming van een K4-gemeente beslaande uil Bergambacht,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlisl. Bij Schoonhoven bestaat er een beperkl bestuuriijk draagvlak voor deze
varianl. Tegen de K4~variant pleil ook de schaalverkleining ten opzichte van de K5-varianl en het feit dat de
K4-gemeenle altijd zal moeten samenwerken met de K2-gemeente in verband mel hel landelijk gebied. Alle
aangedragen argumenlen ovenwegende zijn wij geen voorstander van deze variant en zullen wij deze
variant niet verder in procedure brengen.
Noch de raad van Krimpen aan den IJssel, noch de raad van Nederiek kiesl voor een samenvoeging van
Krimpen aan den IJssel en Nederiek. Daarmee is er bij beide gemeenten geen besluuriijk draagvlak
ontstaan. Tegen de K2-variant pleit ook de schaalvericleining ten opzichie van de KS-varianl. Een K2gemeenle moet altijd samenwerken met een K4-gemeenle bij hel aanpakken van vraagstukken in het
landelijk gebied in de Krimpenerwaard. Alle aangedragen argumenten ovenwegende zijn wij geen
voorstander van de K2-variant en zullen wij deze variant niet verder in procedure brengen.
Krimpen aan den IJssel kiesl voor handhaven van zelfslandigheid in combinatie met het samenwerken
binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen. Met Krimpen aan den IJssel zijn wij het eens dat de
gemeenle op dit moment voldoende bestuurskrachtig is en voldoende in slaal moet worden geacht om de
verbelerpunlen zelfstandig op le pakken. Dat laat onveriel dat wij ook van Krimpen aan den IJssel
verwachlen dal deze gemeenle kritisch blijfl nadenken over de eigen besluuriijke toekomst in
stadsregionaal verband en periodiek de bestuurskracht laal onderzoeken. Daarnaasl zijn wij van oordeel
dat Krimpen aan den IJssel nu en in de toekomst niet nodig is voor hel realiseren van de opgaven in de
Krimpenenwaard.
Wij conduderen dat handhaven van de zelfslandigheid van Nederlek geen houdbare en haalbare oplie is
voor de bestuuriijke toekomst van Nederiek. Gelet op de ambilies van Nederlek en de zorgen die de
gemeenle uitspreekt over de eigen besluurskrachl in combinatie met de forse kritiek op de KSsamenwerking vinden wij een herindeling van Nederiek noodzakelijk en onontkoombaar.
Ons voorstel toegelicht
Wij kiezen voor de vereterking van de besluurskrachl in de Krimpenerwaard door gemeentelijke herindeling
van de gemeenlen Bergambachl, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot een nieuwe gemeente
Krimpenenwaard (hierna le noemen KS-gemeenle). Wij zijn van oordeel dal gemeentelijke herindeling van
de vijf gemeenten onvermijdelijk is en dal allernalieven niel meer aan de orde zijn.
Wij hebben lol op heden een zorgvuldig proces gevoerd om le komen tol een zo groot mogelijk bestuuriijk
draagvlak bij de gemeenlen. Wij concluderen dat er in deze fase van het arhi-traject voldoende, maar nog
geen unaniem lokaal bestuurlijk draagvlak bestaat bij de vijf gemeenlen om le komen tol een KS-gemeente.
Hel lokale draagvlak is daarmee nog niel maximaal maar wel voldoende om le komen lot dit herindelings-
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onhwerp. Uil de standpunten in hel arhi-overieg van de andere belanghebbenden trekken wij de conclusie
dat er breed en voldoende regionaal draagvlak bestaat voor de vorming van een K5-gemeenle.
Wij concluderen dal de gemeenten ieder op een eigen wijze de inwoners betrekken bij de discussie over de
besluuriijke loekomsl. Wij verwachlen van de gemeenten dal zij maatschappelijk draagvlak zullen verkennen voor de vorming van de KS-gemeenle.
In de Krimpenerwaard zal een robuuste, bestuurskrachtige gemeenle ontstaan van ongeveer 55.000 inwoners. Onderzoek laat zien dal de nieuwe gemeente een financieel levensvatbare gemeente is.
De KS-gemeenle zal voldoende strategisch vermogen hebben en moet voldoende in staal zijn de belangrijke opgaven in het gebied te realiseren. Het betreft hier onder meer het uilvoeren van de vijf doelen uil
het Veenweidepacl Krimpenenwaard, hel open, vitaal en groen houden van het landelijk gebied, realiseren
van een robuust watersysteem en hel handhaven van een acceptabel voorzieningenniveau in de kernen.
De KS-gemeente moet in slaal worden geacht haar taken als publieke dienstverlener op een goede en
adequate wijze uil te voeren. De gemeentelijke organisatie heeft een zodanige omvang dal ze als voldoende robuust kan worden beschouwd met een beperkte kwelsbaarheid ten opzichte van de silualie bij de
huidige vijf gemeenten. De vorming van de KS-gemeente leidt levens tol een vermindering van samenwerkingsverbanden en daarmee tol een vermindering van de bestuuriijke drukte.
Er ontslaat een robuuste bestuurskrachtige gemeente in dit deel van het Groene Hart die een goede
bijdrage kan leveren aan de samenwerking binnen de Veiligheidsregio en Politieregio Hollands Midden en
de Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Ten opzichte van de aangrenzende
gemeenle Krimpen aan den IJssel en de gemeenle Gouda en de regio's ISMH en Stadsregio Rotterdam zal
de nieuwe gemeenle een sierke speler vormen.
De duurzaamheid en interne samenhang vinden wij voldoende. De gemeenlen vragen aandacht voor hel
kernenbeleid en voor hel proflei van de nieuwe gemeente. In het arhi-overieg hebben gemeenlen waardevolle suggesties gedaan voor het profiel van een nieuwe gemeenten en voor hel kernenbeleid. De
nieuwe gemeenieraad zal uileindelijk hel deflnitieve profiel, ambitieniveau van de KS-gemeente moeten
vaststellen. Maar in de aanloop daamaartoe venwachten wij van de vijf gemeenlen dat zij een projectorganisatie (stuurgroep, klankbordgroep, werkgroepen enzovoorts) zullen opzetten om in goed onderiing
overleg er zorg voor te dragen dat alle te Ireffen voorzieningen lijdig worden voorbereid. Wij wijzen in dal
verband naar artikel 79 van de Wel arhi.
Financiële gevolgen
De vier ingebrachte herindelingsvarianten zijn in het Financieel onderzoek herindelingsvarianlen op een
aantal onderdelen met elkaar vergeleken. Een belangrijke conclusie uil hel flnancieel onderzoek naar de
herindelingsvarianten is dal er geen flnandële belemmeringen beslaan voor de keuze van één van de vier
varianten. Wel gelden voor de verschillende varianten enkele (financiële) aandachtspunten. Kortheidshalve
wordl hiervoor verwezen naar hel in hel onderzoek opgenomen 'Samenvattend overzicht financiële aandachtspunten per varianl' (bladzijden 21 en 22 van de Bestuuriijke samenvatting en conclusies van hel
Financieel onderzoek herindelingsvarianten Krimpenerwaard).
Voor de keuze van varianl KS (fusie Bergambachl, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en K l a
(zelfslandig blijven Krimpen aan den IJssel) beslaan geen flnanciële belemmeringen.
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flnanciële positie een rol speelt.
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Samenvoeging van de vijf gemeenlen Bergambacht. Nederlek, Ouderkerk, Schoonhovea en Vlisl en hel
zelfstandig blijven van Krimpen aan den IJssel leidl lot twee flnancieel levensvatbare gemeenten.
De verdere procedure: inwerkingtreding, verkiezingen en personele aspecten
Burgemeester en Weihouders van Bergambachl, Krimpen aan den IJssel, Nederiek. Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlisl leggen van 20 april 2010 lol 15 juni 2010 hel herindelingsontwerp Krimpenerwaard
ter inzage zodat eenieder de gelegenheid wordt geboden zijn zienswijze over het herindelingsontwerp
Krimpenerwaard kenbaar te maken aan Gedepuieerde Staten van Zuid-Holland. Het kenbaar maken van
een zienswijze kan schriftelijk en digilaal.
Wij organiseren op 27 april 2010 en 11 mei 2010 een informatieve bijeenkomsl in de Krimpenerwaard
waarop wij onze keuze zullen toelichten en inwoners de gelegenheid willen bieden hel gesprek aan te gaan
over deze keuze.
De gemeenleraden van Bergambachl, Krimpen aan den IJssel Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
kunnen hun zienswijze geven tot 12 juli 2010.
Na hel einde van de periode voor hel kenbaar maken van zienswijzen zullen wij aan Provinciale Stalen een
voorslel voor een herindelingsadvies doen. Provinciale Staten slellen dit Herindelingsadvies uiteriijk 12
november 2010 vast^bieden hel vervolgens aan de Minister van BZK aan.
Na de pariementaire behandeling kan de herindeling van Bergambacht. Nederiek. Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlisl tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard op 1 januari 2013 van krachl worden.
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Bergambacht

Regeling GR KS-gemeenten 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Rekenkamer KS
Samenwerkingsverband Vaslgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Krimpen aan den IJssel
Stadsregio Rotterdam
Sti-eekarchief Midden-Holland
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK)
DCMR
Hall Rollerdam-Rijnmond
Openbaar Lichaam Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)
Promen
Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER)
Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Naluur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Nederiek
Regeling GR KS-gemeenten 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Naluur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Koepelschap Buitensledelijk Groen

Ouderkerk
Regeling GR KS-gemeenlen 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en WaardebepaNng (SVHW)
Natuur- en Recreatieschap Krimpenenwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Schoonhoven
Regeling GR KS-gemeenten 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vaslgoedinformatie. Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Naluur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
Vlist
Regeling GR KS-gemeenten 2009
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Naluur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
Regionale Diensl Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Technisch Bureau Krimpenenwaard (TBK)
Streekarchief Midden-Holland
Promen
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Bergambacht
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 30 oktober 2009 van 14.20 tot 15.00 uur
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Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

J. Franssen
M. van Engelshoven-Huls
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

Commissaris van de Koningin, voorzitter
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
Adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. A. van Erk
dhr, P. van Willigen
mw. D. Blok
dhr. J. Vente

Wnd. burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder

Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
GS hebben op basis van het rapport van de commissie Leemhuis en vanwege het
ontbreken van eenstemmigheid tussen de gemeenten op 15 September 2009 beslolen voor
de Krimpenerwaard de Arhi-procedure le siarten. De voorgeschiedenis wordl als bekend
verondersteld. In hel kader van de Arhi-procedure is beslolen dit open overieg te voeren.
Het open overieg is bedoeld om:
• Colleges van betrokken gemeenten en GS de gelegenheid te bieden alles wat
betrekking heeft op een wijziging van de gemeentelijke indeling aan de orde te stelten;
• onderwerpen die nog niel voldoende zijn bekeken le bespreken;
• alle mogelijke herindelingvarianten le belichten;
• als dat wordl gewenst een vervolgoverieg le organiseren.
Deze periode duurt volgens de wet maximaal zes maanden en zal op 15 maart 2010
eindigen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van hel College en
van GS Is geaccordeerd, is hel een openbaar sluk. Hel College kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
wenselijkheid tot wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenerwaard

Algemene opmerkingen;
College:
Het zal GS duidelijk zijn geworden dat de gemeente teleurgesteld is geraakt over de
aanpak en zich gepasseerd voelt Het College en de raad zijn van mening dat
Bergambacht weer een gelijkwaardige positie in het overleg over de bestuurtijke loekomst

van de Krimpenerwaard moet krijgen. GS zijn geïnformeerd over zaken waaraan wordt
gewerkt
Wat de nieuwe gemeente inhoudelijk kan betekenen moet duidelijk zijn. Zij moet voor haar
inwoners meer betekenen dan wat elke gemeenle afeonderiijk voor haar inwoners en het
gebied kan betekenen.
De gemeenle oriënteert zich nog nader op een aantal zaken en een onderzoek dat wordl
verrichl zal in de eersle week van december 2009 gereed zijn. Kan een tweede overleg
worden georganiseerd om de uitkomsl van dat onderzoek te bespreken?
Reactie GS:
Hel wordt betreurd dat de gemeente zich gepasseerd voelt.
Een vervolgoverleg zal worden georganiseerd.
Commissie Leemhuis
Visie College:
Op verschillende manieren kan de provincie de regie overnemen. Een van die manieren is
het instellen van een commissie; de commissie Leemhuis. Hel overleg tussen gemeenten
is, doordat die commissie werd ingesteld, afgebroken. De raad heeft via moties aan de
commissie Leemhuis gevraagd een toekomstbeeld voor de gemeente te schetsen, een
goede financiële onderbouwing le geven en aan le geven wal onafhankelijk van
argumenlen over decenlralisatie op landelijk niveau de meerwaarde van die nieuwe
gemeenle kan zijn. Er zijn ook andere vragen aan de commissie Leemhuis gesteld waarop
ook geen anlwoord is gekregen.
Hel rapport van die commissie is eenzijdig en gebaseerd op interviews; niet op inhoud. Die
commissie heeft soms matig onderbouwde conclusies in het rapport opgenomen. Het
einddoel moei op argumenlen zijn gebaseerd en het gebied moet met dat einddoel zijn
gebaai. Dal is niel gebeurd en daarom Irachl de gemeente nu de conctusies nader le
onderbouwen.
Na het verschijnen van het rapport van de commissie Leemhuis staan gemeenleraden
legenover de provincie als gevolg van de wijze waarop in dal rapport het resultaat van de
werkwijze van het KS-samenwerkingsverband is beschreven. De commissie Leemhuis had
geen goed woord over voor de KS-samenwerking. Niel ontkend kan worden dal de
onderiinge verhoudingen beter kunnen. Bergambacht kent de beleidsopgaven waar de
Krimpenen/vaard voor staat. In een discussie binnen het ISMH over de regionale agenda en
de visie op het ISMH-gebied, blijkt dat de Krimpenerwaard dank zij de samenwerking een
krachtige inbreng heeft. De Krimpenerwaard heeft na een goede inhoudelijke discussie
visies op de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van de detailhandel, de ruimtelijke
ontwikkeling en het wonen ontwikkeld. De Krimpenerwaardraad functioneert constructief en
in hel overieg van de portefeuillehouders wordl resultaat geboekt Die ontwikkelingen
moeten meer ruimie krijgen.
Of het ook zonder de commissie Leemhuis tot een herindeling zou zijn gekomen, is
aftiankelijk van de lermijn die zou zijn gegeven. De gemeenieraad heeft ingestemd met
het advies van het SGBO-rapport: evaluatie van de samenwerking in 2012. Nu dreigt een
geforceerde herindeling.
Reactie GS:
De kritiek op de commissie Leemhuis is legitiem. GS hebben hel bestuuriijke rapport
onderschreven maar niel alle delails uft het rapport onderschreven. De beeldvorming over
de gemeentelijke standpunten en de KS-samenwerking heeft een belangrijke rol gespeeld
in zowel het rapport als bij de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten.
De commissie Leemhuis is ingesteld en de onderzoeksvraag van GS aan de commissie
Leemhuis was bekend. Het College had de commissie kunnen meedelen voor welke
oplossing is gekozen. Dat is niel gebeurd.
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Visie GS:
Tot een arhi-procedure wordl overgegaan als een of meerdere gemeenten geen keuze
omtrent de bestuuriijke toekomst van de gemeente kunnen maken. Zou, als meer lijd aan
gemeenlen was gegeven of als er een tussenfase was ingelast om de visie van gemeenlen
te vernemen, er nu sprake zijn geweesl van een andere fase in dil proces dal al in 2005 is
ingezet? Is er nu kritiek op GS omdat er le snel wordt ingegrepen terwijl er voorheen kritiek
was vanwege het achtenwege blijven van een standpunt? Ook als meer tijd zou zijn
gegeven, is het niet zeker of er dan sprake zou zijn van een andere uitkomst.
Tijdens een werkbezoek vorig jaar achtte het College de vorming van één gemeente een
reëel perspectief en is uitsluitend gesproken over het jaar waarin die gemeente zou moeten
zijn gevormd.
Reactie College:
De samenwerking tussen de KS-gemeenlen is eind 2008 geëvalueerd. De aanbevelingen
uit het evaluatierapport over het naar elkaar toegroeien en over de eindsituatie, zijn door de
gemeenteraad overgenomen. Over de vorm en intensiviteit van de samenwerking hebben
de verschillende raden uiteenlopende besluiten genomen. In januari 2009 was er een
conferentie voor gemeenteraden waarin over de voortzetting van de samenwerking is
gesproken. Als de provincie daarbij aanwezig zou zijn geweest, was het mogelijk geweesl
de patstelling te doorbreken.
GS weten dat de gemeenle nog een aanlal jaren zelfstandig kan blijven voortbeslaan, dat
een herindeling op termijn, 2015, bespreekbaar was en in de periode tot aan de herindeling
in 2015 mel de andere gemeenten in de Krimpenerwaard zal worden samengewerkt
Daarbij is venwezen naar de ontwikkelingen rond Gouda en Waddinxveen. Die mededeling
was toen kennelijk voor GS verrassend, maar was vanuft Bergambachl een opening voor
hel vervolgproces.
Het alternatief voor samenwerking moet een levensvatbare Krim penenwaard-ge me e nte
zijn.
Reactie GS:
De argumenlen waarom er in het gebied een herindeling moet komen zijn:
1. De problemen van het gebied zoals de landschappelijke kwaliteit economie, natuur,
recrealie en bedrijventerreinen zijn gerelateerd aan de omgeving van de
Krimpenerwaard en zijn van dien aard dat de afeonderiijke gemeenten die uitdaging
voor de loekomsl niet kunnen aanpakken.
2. De discussies over het ruimtelijke beeld van de streek, het Veenweidepact, de
volkshuisvestingvisie, de waterproblematiek tonen aan dat de versnippering van het
bestuur de slagkracht en loekomst van hel gebied niet ten goede komen,
3. De hoeveelheid tijd die gemoeid is met hel innemen van een gemeenschappelijk
standpunt en de moeite die het kost om aan de belangen van de afeonderiijke
gemeenlen vorm te geven, maken de vorming van één gemeenle noodzakelijk.
4. Voor zover het samenwerkingsverband succes heeft gehad, heeft dat te lang op zich
lalen wachten, is het onvolledig en biedl het te weinig vertrouwen om er zeker van le
z i j n dal er daardoor uiteindelijk één gemeenle zal onistaan. Als er een
gemeenschappelijk visie zoals de regionale structuurvisie, wordt ontwikkeld, streeft
elke gemeenle zoveel mogelijk de eigen belangen na. In de discussie over de
subregionale woonvisie, die onderdeel zou worden van de regionale woonvisie van het
ISMH, wenste Bergambachl bij hel vaststellen van de aantallen te bouwen woningen
in de gemeenten, de bestaande bouwplannen lot 2020 geheel buiten beschouwing te
laten. Bij het loepassen van de woonvisie in de gemeenten ontslaan tussen
gemeenlen verschillen mede omdat de competenties van gemeenten in de huidige
situatie verschillen.
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Op genoemde problemen moeten besluilen worden genomen op het niveau van de
Krimpenerwaard en op het niveau van de te vormen gemeenle moeten deze, binnen
de door de provincie gegeven kaders, worden opgelost. De provincie kan deze niel
oplossen. De provincie moet op basis van het rapport Lodders en van de lijn van
Provincie Nieuwe Stijl tot een andere positie keuze komen.
In de Krimpenerwaard, één gebied mel een eenduidig profiel en een eenduidige
problematiek, beslaat verdeeldheid. Als de KS in de afgelopen jaren in staal zou zijn
geweesl om eensgezinde standpunten over het gebied in te nemen, zou zijn aangeloond
dal deze intensieve samenwerking een reëel alternatief was.
Waarom was het niet mogelijk om op het niveau van de KS afspraken le maken om le
komen lot één gemeente in 2015? Zijn de verschillen terug te brengen lot een verschil in
hel tempo en hel besluil van GS om de regie le nemen?
Reactie College:
GS zijn van mening dat er geen gezamenlijke standpunten kunnen worden ingenomen
maar beseft moei worden dat nadat in 2006 een lastige periode was afgesloten, er in de
afgelopen drie jaar visies op alle gebieden voor de Krimpenerwaard zijn vastgesteld (zie
bijlage in bijgevoegde brochure). Als voorbeeld wordt de woonvisie genoemd en een
uniform woonruimteverdelingsbeleid. In Midden-Holland is dal nog niet tot stand gekomen.
In die visie zullen lot 2030 circa 3000 woningen worden gebouwd. Medewerkers van de
gemeenle werken niet alleen voor de belangen van Bergambacht maar ook voor die van de
Krimpenerwaard.
Sommige gemeenlen besleden veel tijd aan de eigen problemen en beperken zich daarom
teveel tol de eigen gemeente. Dat vertroebelt het beeld van de samenwerking.
De nieuwe gemeenle, K5 of K6, moei levensvatbaar en bestuurskrachtig zijn.
De gemeenten hebben nog een aantal jaren nodig om de eenheid te bereiken. Naar buiten
presenteert het gebied zich steeds meer als een eenheid. De conclusies van hel SGBOrapport heeft de raad overgenomen. Met een evalualie in 2012 heeft de
gemeenschappelijke regeling KS de mogelijkheid zich verder le ontwikkelen.
Dal GS vraagtekens plaatsen bij de totstandkoming van de woonvisie omdat er veel
discussie aan vooraf is gegaan is gechargeerd. Bergambacht heeft haar belangen
ingebracht (getekende exploitatieovereenkomslen) en dal is door de andere gemeenlen
aanvaard. Als die overeenkomslen moeten worden opengebroken, zouden de KSgemeenten moeten meebetalen aan de vergoeding die dan aan de ontwikkelaars moei
worden verstrekt
Het jaar waarin de nieuwe gemeenle kan worden gevormd is minder relevant Van belang
is op welke manier dal kan worden bereikl. Het creëren van draagvlak is essentieel. De
nieuwe gemeenle moet een goede slart maken en levensvatbaar zijn Er moet een
bestuuriijk krachtige gemeente ontstaan die ook in financiële zin met de provincie taken
kan uilvoeren. De gemeenlen werken daaraan.
De vorming van één gemeente is niet het meesl urgente van wat in de Krimpenerwaard
moet gebeuren. Van die noodzaak moet Bergambacht nog worden overtuigd. De inhoud is
van meer belang dan de bestuuriijke constellatie.
Reactie GS:
Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de wijze waarop die volkshuisvestingsvtsie is
gerealiseerd. Een gebied als Midden-Holland kan niet als voorbeeld worden genomen.
Als een fusie op een later tijdstip wordt beoogd, is samenwerking lol dal tijdstip
onvermijdelijk.
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Positie Ouderkerk en Schoonhoven
Visie GS:
Het College beoogt de samenwerking in de KS-gemeenle maar is hel College bekend met
de positie die Ouderkerk en Schoonhoven innemen? Is tussen de gemeenten
overeenstemming te bereiken?
Reactie College:
In een gesprek tussen de colleges van de KS-gemeenten heeft het College van Ouderkerk
uiteengezet dat de samenwerking gewenst is om le komen lot de herindeting. Hel College
van Ouderkerk was bekend mel besluilen die in de andere gemeenlen waren genomen en
had begrip voor de wens om een discussie le voeren over hel tijdstip van de fusie.
Positie Krimpen aan den Ussel
Visie College:
In een motie van de raad is gesteld dat als een fusie onvermijdelijk is, de fusie minimaat de
KS-gemeenten moet omvatten. Er moet een duidelijke uitspraak over de positie van
Krimpen aan den IJssel worden gedaan. Een eindbeeld moei een eindbeeld zijn. Het is
ongewenst om lOjaar na de realisatie van één gemeente in de Krimpenerwaard daaraan
alsnog Krimpen aan den IJssel toe le voegen.
Of Krimpen aan den IJssel in deze fijsie wordl belrokken, wordl als gevolg van een motie
van de raad van december 2008, uitgezocht Kunnen argumeriten worden aangereikt
waarom Krimpen aan den IJssel nu in deze fusie moet worden betrokken?
Overige zaken
GS:
Vanwege de inteme verdeeldheid is, zo is de ervaring, veel druk van de provincie nodig om
ontwikkelingen in gang te zetten. Als de commissie Leemhuis niet was geformeerd was het
SGBO-rapport een alibi geweest de vorming van één gemeente opnieuw een aantal jaren
uft te stellen.
Reactie College:
Dat de raadsbesluiten in november/december 2008 over de adviezen van SGBO inzake
de K5 evaluatie van elkaar verschilden wordt betreurd. Dil is geen goed signaal geweest
echler er is geen kans geweest om dil met elkaar le bespreken, omdat al in januari 2009 de
commisste Leemhuis werd ingesteld.
Aan GS wordt de nota, "Herindeling Krimpenerwaard Middel of Doel", overhandigd waarin
is venwoord wat ook in het gesprek aan de orde is gekomen. Kan die nota aan het verslag
worden gevoegd? Dil wordl toegezegd.
De raad wenst siechls deel te nemen in een nieuw gemeeniebestuur voor de
Krimpenen/vaard als men overtuigd kan worden dal dal bestuur opereert op een wijze
waarop nu in Bergambachl wordl gewerkt en wanneer met goede argumenten Is
onderbouwd dat de nieuwe gemeente levensvatbaar is. De nieuwe gemeente dient een
meenwaarde op te leveren voor zowel hel gebied als de huidige gemeenle Bergambacht
Reactie GS:
In het herindelingsontwerp dat na afloop van dil open overleg zal worden geformuleerd, zal
aan de punien waarover is gesproken aandacht worden besteed.
Bergambachl is een goed georganiseerde gemeente; daarover kan geen misverstand
bestaan. De gemeente moet nu bijdragen aan hel oplossen van een probleem in hel
gebied. De gemeente kan, gezien haar positie, van mening zijn dat zij zelfstandig kan
blijven maar ats hel gebied als geheel wordl bezien, kan worden vasigesteld dat een
herindeling hel meest wenselijke eindbeeld kan zijn.
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3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De voorzitter besluit omdat het onderzoek in december 2009 gereed is, in januari 2010
een vervolgoverieg te plannen.

4.

Rondvraag en sluiting

Het College merkt op dat met de andere Colleges wordt gesproken en daarbij is
geconstateerd dal niel in elke gemeente een constructieve bestuurscultuur aanwezig is als
het gaat om regionale zaken. Vandaar dat Bergambacht niet zeker is of de grote opgaven
die het gebied le wachlen staal kunnen worden uitgevoerd. Over de inhoud bestaat
overeenslemming tussen de gemeenten. De woonvisie is daarvan een voorbeeld.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng.
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Aanbiecjinqsbrief
30 oktober 2009
Op J 5 septemberjl. is door hQt coiiege van GS de zogenaamde arhi-procedure gestart om te komen toi een nieuwe gemeentelijke indeling voor de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en Krimpen aan den IJssel. Een eersie
stap in dat proces is het open overleg tussen de colleges van de gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten.
Oe strekking van onze inbreng tijdens dit overleg staat in deze brochure. Wij zullen dit ook op de website en de gemeentelijke
voorlichti'ngspagina plaatsen. Wij kiezen voor deze aanpak omdat wij' het belangrijk vinden dal onze opvaiting breed bekend is
bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld, bestuurders en volksvertegenwoordigers.
In hei proces te duiden als het informeren en het creëren van draagvlak.
Wij geven u achtereenvolgens onze visie op:
•

Ontwikkelen is investeren met de regio en de provincie als partner

•

Bergambacht is een bestuurskrachtige gemeente

•

Bestuurlijke patstelling?

•

Denken in oplossingen

•

Het belang voor de gemeente Bergambacht en de Krimpenerwaard

Wij menen dat in deze fase iedereen gediend is met het terugbrengen van mst en eenheid in de discussie rond de bestuLirlijke
loekomst. Hiermee bedoelen wij niet de "afgedwongen" bestuurlijke eenheid In de vorm van één Krimpenerwaardgemeente,
maar wel het bieden van de mogelijkheid om van onderaf te komen tot een consistenl regionaal eindbeeld.
V,'")

Ons doel is orfi op basis van inlioudelijke argumenlen de discussie verder te brengen. Het belang van de bewoners en de toekomst van het gebied staat daarbij voorop. Uiteraard is het aan de individuele gemeenten om deze mogelijkheid te benutten.
Wij doen u hierbij een handreiking als aanzet voor een dergelijk proces.
Hoogachtend,
Het college van de gemeente Bergambacht
De secretaris.

De burgemeester,

P.van Willigen

A, van Erk
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Ontwikkelen is investeren met de regio en de provincie als partner
De gemeente Bergambacht kent een constructief politiek klimaat en een stabiele

kunnen gaan.

bestuurscultuur. De afgelopen jaren zijn vele projecten gerealiseerd gericht op o.a.

Het ontbrekende consistente bestuurlijke eindbeeld in de Krimpenerwaard mag

woningbouw, infrastructuur, jeugdbeleid, milieubeleid en woonomgeving.

geen alibi vormen om dergelijke ontwikkelingen niet te ondersteunen.

Bergambacht is een financieel krachtige gemeente die met een gemotiveerd ambtelijk apparaat, succesvol werkt om de gemeentelijk toekomstvisie vastgelegd in de

Toch lijkt dit nu wel te gebeuren. Het college van GS kondigt in haar brief van 2

struciüurvisie'Beleef Bergambacht" uit te voeren (bijlage 1).

februari 2009 de onderzoekscommissie Leemhuis aan, In die brief wekt GS de indruk

Ook draagt de gemeente Bergambacht, in deze economische zorgelijke tijden, met

oog te hebben voor de vraagstukken in het gebied.

hei ten uitvoer brengen van het investeringsplan van tien miljoen euro, haar steentje

Een analyse op de in de brief genoemde punten, waaronder Veenweidepact, N210,

bij ter bestrijding van de economische crisis. In het investeringsplan zijn tal van werk-

decentralisatie, geeft het gevoel dat de provincie slechts problemen ziet en niet

zaamheden opgenomen op het gebied van de infrastructuur, onderhoud wegen en

samen met het gebied in oplossingen denkt.

riolering, milieu, leefbaarheid en onderhoud gebouwen.

De huidige bestuuriijke indeling van de Krimpenerwaard werkt volgens GS hierbij

Onze laak is nu vooral eerst de vastgestelde plannen ten uitvoer te brengen.

belemmerend.

Parallel hieraan werken wij loyaal mee aan de uitvoering van de door de Krimpener-

Een argument wat geen recht doet aan het feit dat een groot aantal belangrijke

waardraad vastgestelde visies (bijlage 5).

thema's door de gemeenten in de Krimpenerwaard in gang is gezet. Daar waar het
wat minder loopt kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de provincie

De spiril is er één van volle kracht vooruit nu en in de toekomst. Ons motto In deze

ook de hand in eigen boezem mag steken. De gang van zaken rondom het Veen-

tijd is niet voor niets 'Ontwikkelen is investeren!'.

weidepact is daar een kenmerkend voorbeeld van. De provincie zou wat bestuurs-

Wij gaan er vanuit dat ook de provincie zich hier een bestuurskrachtige partner toont

de gemeente BergamtMcht schriftelijk aan GS kenbaar gemaakt op 2 maanjl. maar

zodat we als het gaat om investeringen in de agrarische structuur, de infrastructuur,

inhoudelijk is hier nooit een reaclie op gekomen.

krachtiger kunnen oplreden of wat meer (financiële) steun kunnen geven. Dit heeft

de economische vitaliteit en op het terrein van duurzaamheid voortvarend verder

ü Lcn&-0' iBZTTtiB

Bergambacht is een bestuurskrachtige gemeente
o p 2 december 2008 heeft de raad van de gemeente Bergambacht zijn standpunt

ling door de KS-gemeenten een stevige en slagvaardige structuur is neergezet

aangaande de bestuurlijke toekomst van de gemeente Bergamt>acht in relatie tot de

voor de samenwerking. Deze structuur beperkt op bovengemeentelijk strategisch

samenwerking in de K5 in een motie bepaald (bijlage 4).

niveau de eigen beleidsvrijheid en kaderstellende rol voor de strategische opga-

Via een meerderheidsbesluit heeft de gemeenieraad van Bergambacht zich uitge-

ven van de gemeente Bergambacht niet of nauwelijks. De strategische visiedocu-

sproken vóór zelfstandigheid en vóór een verdere intensivering van de KS-samen-

menten worden niei formeel in de eigen gemeenteraad vastgesteld, maar in de

werking en een evaluatie hiervan in 2012. Hierbij moet vol worden ingezet op het

Krimpenerwaardraad. Materieel vindt er wel voorbespreking of terugkoppeling

verwezenlijken van de strategische opgaven voor de nog jonge Gemeenschappelijke

plaats en de raad en/of het college geven hun zienswijzen over de conceptvoor-

Regeling K5. De basis hiervoor vormen de door de Krimpenerwaardraad unaniem

stellen. Daarnaast heeft Bergambacht de eigen lokale beleidsvisies ingebracht als

vastgestelde gebiedsvisies (bijlage 5).

input voor de (limitatieve) bovengemeentelijke strategische visies (bijlage 5),

Een minderheid van de raad wil toewerken naar een gemeentelijke herindeling,
waarbij de genoemde visies een hulpmiddel kunnen zijn.

Het "Burgertevredenheidsonderzoek 2008" toont aan dat de inwoners van
Bergambacht uitermate tevreden zijn over het functioneren van de gemeente

De onderstaande afwegingen lagen ten grondslag aan deze standpuntbepaling:

Bergambachl. Slechts 16% van de ondervraagden is voorstander van een gemeentelijke herindeling (bijlage 3).

•

In de "Quick Scan bestuurskracht gemeente Bei gambacht" uitgevoerd in juli 2008
wordt de conclusie getrokken dat de gemeente Bergambacht een bestuurskrach-

Uit het K5-evaluaiierapport van 30 september 2008 blijkt dat bij een meerder-

tige gemeenie is. Op alle onderdelen die zijn onderzocht van slagvaardigheid tot

heid van de geïnterviewden in de K5 gemeenten geen draagvlak bestaat voor

betrouwbaarheid voldoet de gemeente ruimschoots aan de normen {bijlage 2).

een gemeentelijke herindeling. Gelet op de uitsiekende resultaten van de

Het onderzoeksbureau concludeert tevens dat met de Gemeenschappelijke Rege-

verstevigen, verder uit te bouwen en in 2012 opnieuw te evalueren (bijlage 6).

samenwerking in de afgelopen twee jaar is het advies om de samenwerking te
•

Siandpunl Beigambachi
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Bestuurlijke patstelling'f9
Wij zijn van mening dat het op dit moment inzetten van de arhi-procedure, gericht

deze opvatting, want van een deugdelijke inhoudelijk onderbouwing van de con-

op een herindeling, door het college van Gedeputeerde Staten, niet het meest pas-

clusies in het rappori is geen sprake. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het

send is om het doel (versterken van de kwaliteit van het lokaal bestuur / gebiedsont-

doorbreken van een bestuuriijke patsielling. Ondanks de verschillen van inzicht over

wikkeling Krimpenerwaard) te bereiken.

de bestuurlijke toekomst van de KS (dus alleen over het bestuurlijke eindperspectief)

Het bereiken van een consistent regionaal eindbeeld had op termijn (bij een beleke-

heeft deze discussie de inhoud niet belemmerd.

nis van logisch en samenhangend) bij uitstek bereikt kunnen worden via het inten-

Er is constant gewerkt in het belang van de Krimpenerwaard als totaal en ook dil

siveren van de KS-samenwerking. We vragen ons gelijkertijd af of een consistent

jaar zijn belangrijke visiedocumenten, t.w. de structuurvisie KS en deiailhandelsvisie,

regionaal eindbeeld een middel is of een doel op zich?

vasigesteld door de Krimpenerwaardraad. In deze documenten komt het belang van

Op inhoud is er namelijk wel degelijk een consistent eindbeeld in de Krimpener-

het gebied als totaal goed uil de verf.

waard, getuige tal van K5 visiedocumenten en de vaak vergevorderde uitvoering
hiervan. Het doel moet ons inziens gericht zijn op het gebied, de woonker nen, het

Wij hebben de indruk dat de bestuurlijke patstelling sterk is uitvergroot en ter

maatschappelijk middenveld en haar inwoners en niet alleen op het bestuurlijk

discussie kan worden gesteld. In dit verband vragen wij ons af waarom GS het

consistenl einddoel.

argument van verschil van mening over een bestuurlijke loekomst gebruikt. Is er immers een duidelijkheid van denken over de bestuurlijke loekomst van de Randstad

Om die reden vinden wij dat het beter was geweest als GS al in een eerder sta-

Provincie?

dium was aangeschoven, te weten bij de radenconferentie van januari 2009, om in

Op basis van de uitkomsten van bestuurskrachtmetingen en de democralische

gezamenlijkheid een eensluidend eindbeeld te bewerkstellingen en om draagvlak

besluitvorming daarover had o.i. eerst onderzocht moeten worden in hoeverre de

le creëren. Een en ander op basis vari dialoog en niet de schrifielijke discussie die nu

problematiek van de gemeente Ouderkerk opgelost had kunnen worden (bijvoor-

wordl gevoerd.

beeld middels de K5-samenwerking}. Dit zou in overeenstemming zijn geweest met

Ook de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Leemhuis sterken ons in

de nota Samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuid-Holland,

Y.1
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Denken in oplossingen
Over de aanpak verschilt de gemeente Bergambachl van mening met het college

opdeling geen enkel belang dient. De gemeenieraad zou in die situatie kiezen

van GS. Het beeld medio oktober 2009 is echter wel dat de gemeenten verder zijn

voor een gemeente die bestaat uit minimaal de huidige K5 gemeenien.

dan een jaar geleden in hun gedachten over de KS samenwerking en waar dat op

• Aan het college B&W is door de gemeenteraad unaniem opgedragen een inhou-

termijn toe zou moeten leiden. De druk die door GS met de arhi-procedure wordl

delijke notitie op te stellen waarin duidelijk wordl wat de voor- en nadelen zijn

opgelegd is echter niet goed voor een constructief overleg en de zeer gewenste

van een nieuwe gemeente. Twee punten die bij de commissie Leemhuis zijn in-

uitvoering van diverse strategische beleidsdocumenten. Wij vragen daarom aan GS

gebracht maar waarop geen antwoord is teruggevonden moeten extra aandacht

of zij de gemeenten de ruimte willen geven om op eigen kracht tot een gezamenlijk

krijgen. Het gaat daarbij om: (1) de financiële gevolgen van een herindeling. Het is

eindbeeld te (kunnen) komen.

van belang eerst te kijken hoe de huidige financiële positie van de vijf afzonderlij-

Wij achten dat een dergelijke wijze van goed onderbouwde beeldvorming, die wel

ke gemeenten is en hoe de financiële positie van een mogelijk nieuwe gemeente

recht doet aan de realiteit, zal leiden tot een groot draagvlak van onderaf.

in de toekomst eruit za! zien en (2) een diepgaand onderzoek naar de voor- en

Dil in tegenstelling tot de siluatie die nu ontstaat vanuit een van bovenaf met grote

nadelen van het samenvoegen van de K5 met Krimpen aan den IJssel.

druk opgelegde arhi-procedure.
De gemeenteraad is namelijk van mening dat de btnnen de arhi-procedure passende
De varianten die wij zien voor de gemeenten in de Krimpenerwaard zijn vastgelegd

herindelingscan onvoldoende basis biedt om belangrijke beslissingen te nemen over

in een unaniem door de gemeenteraad van Bergambacht aangenomen motie d d . 29

de bestuurlijke toekomst van Bergambacht en de Krimpenerwaard.

september 2009 (bijlage 7).

Een dergelijke scan geeft onvoldoende inzicht in de huidige financiële positie van de
K6 gemeenten in relatie tot de begroting van een nieuw te vormen gemeente.

Deze motie houdt het volgende in:
• Een meerderheid van de raad is voor de voortzetting en intensivering van de hui-

Daarnaast moet worden ingegaan op de instandhouding van alleriei voorzieningen,
het gewenst onderhoudsniveau (bijvoorbeeld voor de gebouwen en de hersuaat-

dige samenwerking in K5 verband als beste keuze voor de nabije toekomst van de

cyclus voor wegen), grondexploitaties, meerjarenplanningen, reserves en voorzie-

Krimpenerwaard. (Nieuwe evalualie in 2012).

ningen, de risicoparagraaf, weerstandsvermogen etc. Onder andere hiervoor hebben

. Mocht herindeling onvermijdelijk zijn, dan kiest de gemeenieraad er unaniem
voor het gebied van de Krimpenerwaard als een eenheid te blijven zien, omdat

wij een extern bureau een onderzoeksopdracht gegeven.

Het belang voor de gemeente
Bergambacht en de
Krimpenerwaard
Bewoners, bestuurders en het maatschappelijk middenveld van de Krimpenerwaard
moeten kunnen worden overtuigd van het belang van een nieuwe gemeentelijke
indeling. Een mogelijk nieuwe gemeente moet een goede start kunnen maken, levensvatbaar zijn en de ttóstuurskrachi moet erop vooruit gaan.
Het doel moet zijn een vitale en leefbare Krimpenerwaard, als onderdeel van het Groene Hart. De leefbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen, realiseren woningbouw
voor eigen woningbehoefte, economische ontwikkeling en behoud van agrariërs staat
centraal, waarbij een gezonde gemeentelijkefinanciëlehuidhouding essentieel is.
Het gebied en haar bewoners zullen bij een mogelijke herindeling baat moeten hebben tot in de verre toekomst. Er hangt teveel vanaf om een dergelijk besluit overhaast,
ondoordacht en niet voldoende onderbouwd te nemen.

Hoe verder?
Met de voorgaande uiteenzetting heefl het College van de gemeente Bergambacht
een anlwoord willen geven op de vragen van Gedeputeerde Staten zoals gesteld in

hun brief d.d. 15 september 2009 (bijlage 8). Dit lukt niet in de door GS beschikbaar
gestelde vijfenvijftig minuten op 30 oktober 2009.
Zoals eerder a! is aangegeven, hebben wij een extern bureau een onderzoeksopdracht
gegeven om een inhoudelijke toekomsinotitie op te stellen waarbij wordt ingegaan op
de voor- en nadelen van de mogelijke herindelingsvarianlen en de financiële gevolgen
hiervan. Dil rappori is medio novemtier gereed.
Wij verzoeken GS om een tweede gesprek waarin we ons standpunt verder kunnen
toelichten op basis van het rapport.

Bijlagen
In het tweede deel vindt u een nadere uiteenzetting over de
volgende onderwerpen:
1: Stnjctuurvisie "Beleef Bergambacht"
2: Bestuurskracht Bergambacht
3: Burgertevredenheidsonderzoek Bergambacht
4: Motie 2 december 2008 'Bestuunijke toekomst'
5: K5-samenwwking
6: Aanbevelingen Evaluatie K5
7: Motie 29 september 2CX)9
8. Vtegenlijst GS ter voorioereiding van hel epen artii gesprek
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Bijlage 1

Structuur\/isie
"Beleef Bergambacht"
Op 2 8 o k t o b e r 2 0 0 8 heeft d e g e m e e n t e r a a d de structuurvisie"Beleef B e r g a m b a c h t " g o e d g e k e u r d .

Met de vastgestelde structuurvisie "Beleef Bergambacht" heeft de gemeente haar

In de vastgestelde structuurvisie, die overigens via de website www.bergambacht.nl

ambities voor de komende jaren vastgelegd (t/m 2020). Naast hei opstellen van een

te raadplegen is, is opgebouwd aan de hand van de volgende thema's:

lokale structuurvisie zijn de volgende (sub)doelsiellingen geformuleerd en gereali-

• Ruimtelijke kwaliteit

seerd:

• Wonen bij het groen

• Het geven van een ruimtelijke vertaling van de door de raad vastgestelde toe-

.

Rondom zorg en leefbaarheid

komstvisie: "Bergambacht en zijn visie, de handen uit de mouwen met de voeten

• Bereikbaar en benaderbaar

in 't Veen"

• Vitaal en ondernemend

• Het bieden van een samenhangende visie op de stedelijke uilbreiding voor woningbouw en het regionale bedrijventerrein
• Het vertalen van het Veenweidepact in samenhang met het herijken van het

•

Brede plattelandsontwikkeling

•

Recreatie, de groene meter

.

Duurzaam Bergambacht

bestemmingsplan "Buitengebied"
• Het onderzoeken van de verkeersstructuur voor een drietal bestaande knelpunten en voor de nieuwe ontwikkelingen
• Het formuleren van een duidelijke inbreng voor de regionale structuurvisie van
de Krimpenerwaard

Passend bij de gemeente Bergambacht is de visie interactief met inwoners en
maatschappelijk middenveld tot stand gebracht, waardoor een groot draagvlak is
gerealiseerd. Door de gemeenteraad is de lijst met 44 ambities/projecten voorzien
van een prioriteitsstelling. Op basis daarvan is een concrete planning opgesteld voor
de middellange termijn. Deze planning heeft zijn weerslag gekregen in de afdelingsplannen van het ambtelijk apparaat. Met een zeer beperkle inhuur van externe
capacileil is de uitvoering van hei plan iet hand genomen.
Voor de realisatie van tal van projecten is een aparte voorziening structuurvisie gevormd. Met deze voorziening is de uivoering van het plan ook financieel geregeld.
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Bijlage 2

Bestuurskracht Bergambacht
Uit de 2e meting van de bestuurskracht van Bergambacht, uitgevoerd door Van Naem & Partners in 2008, blijkt wederom
dat de gemeente Bergambacht een bestuurskrachtige gemeente is.
Op de acht velden waarop gemeten is, interactiviteit, betrouwbaarheid, consistentie, democratische legitimering,
proactiviteit, slagvaardigheid, transparantie en zelfstandigheid, wordt geconstateerd dat de gemeente Bergambacht
voldoet aan de definities en het normenkader die daarvoor gelden.

Bergambacht is een
bestuurskrachtige gemeente!
De achl velden zijn onderdeel van de verschillende rollen die een gemeente heeft te vervullen.

De gemeente als bestuur van de gemeenschap
Geconstateerd wordt dat de bestuurskracht in deze rol ten opzichie van 2005 is
versterkt. De gemeenie betrekt de inwoners van de gemeente Bergambacht bij het
voorbereiden van het beleid en heeft door de procesafspraken rond kaderstelling
en participatie de slagkracht vergroot. De vaststelling van een integrale visie op de
toekomst van Bergambacht (2006) en de structuurvisie (2008) geven richting aan
het bestuurlijk handelen. Opgemerkt wordt dat ook in Bergambachl -zoals in vele
andere gemeenten - het helder en concreet formuleren van doelstellingen in de programmabegroting nog in de leerprocesfase zit. Ten aanzien van de middelen wordt
vastgesteld dat het weerstandsvermogen c.q. de algemene reserves op peil zijn en er
voldoende ruimte is in de reseives incidenteel beleid.

De gemeente als interne organisatie
Het bureau constateeri dat de bestuurskracht in deze rol op verschillende aspecten
ten opzichte van 2005 is versterkt De kanttekening die gemaakt wordl, heefi beirekl i i n n f i n r^a l/i

rha'.A ...>r. rir.

De gemeente als participant in het openbaar bestuur
Op basis van de normen van bestuurskracht wordi vastgesteld dat Bergambacht als
participant in het openbaar bestuur door mtddel van de K5 samenwerking op strategisch niveau materieel inhoudelijk bestuurskrachtiger is geworden dan in 2005. Deze
bestuurskracht is nagenoeg geheel toe te schrijven aan hel feit dat Bergambacht als
zelfstandige gemeente eerst zelf de doelstellingen en kaders bepaalt, om vervolgens
via afstemming binnen de K5 te komen tot een bovenlokaal beleid.

Oe gemeente als dienstverlener
Vastgesteld wordt dai de bestuurskracht in de rol van dienstverlener in vergelijking
met 2005 is versterkt. De gemeente heeft een slag gemaakt in het organiseren en
structureren van (het beleid voor) haar 0[>gaven. De meeste achterstanden zijn weggewerkt of worden momenieel weggewerkt en het grootste deel van de beheerplannen is op orde. Het Rekenkameronderzoek naar de subsidieverlening was aanleiding
om een kademota subsidiebeleid vast te slellen (2007) en een herziene algemene
subsidieverordening (2008). Ook worden er strakkere prestatieafspraken gemaakl
met subsidieonivangers.

Di,.tiyö i li ' J

Samenvattende conclusie

en college werken eendrachtig samen om resultaten te behalen. De titel van de
toekomstvisie 'De handen uit de mouwen met de voeten in 't veen' is niet voor niets
gekozen."

Van Naem en Partners condudeert:
"Bergambacht heeft haar bestuurskracht sinds de bestuurskrachtmeting in 2005
versterkt. De geconstateerde versterkingspunlen en achterstanden zijn opgepaki

Bestuurskracht KS-gemeenten

en hel merendeel daarvan is verbeterd en/of opgelost. Met het vaststellen van een
toekomstvisie heeft de gemeenie gekozen voor een koers voor langere termijn. Er

Wij constateren dat uit de uitgevoerde bestuurskrachtmetingen in de overige

worden bewuste keuzes gemaakt, anticiperend op wat er gaat gebeuren. Goede

gemeenten eveneens blijkt dat in elke gemeente, inclusiefde gemeenie BergatTi-

voorbeelden zijn de ruimtelijke en economische ontwikkeling, waarbij ingiijpende

bacht, een posilieve ontwikkeling waarneembaar is ten opzichte van de uitgevoerde

veranderingen in de agrarische sector kansen bieden voor ontwikkelingen en de

bestuurskrachtmetingen in 2005.

samenwerking, vooral in K5 verband.
Als wij kijken naar de acht velden waarop wij gemeien hebben: interactiviteit,
betrouwbaarheid, consistentie, democratische legitimering, pro-activiteit, slagvaardigheid, transparantie en zelfstandigheid, dan constateren wij dat de gemeente
Bergamtiacht voldoet aan de definities en het normenkader die daarvoor gelden.
In de gesprekken met het college en het management kregen wij de indruk dat wij
ie maken hebben met een zelfbewuste gemeente, die weet wat wel en niet tot de
(eigen) mogelijkheden behoort en waar ambitie is gekoppeld aan het vermogen
tot realisatie daarvan. Naar eigen zeggen komt dat door de lokale culluur, die zich
kenmerkt door een grote nuchterheid en zakelijkheid.
Dat uit zich ook in de lokale bestuurscultuur en de bestuurlijke verhoudingen. Raad

Bijlage 3

Burgertevredenheidsonderzoek
Bergambacht
ln 2008 is voor de derde maal een burgertevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van het
burgertevredenheidsonderzoek 2008zijn door onderzoeksbureau SGBO op 1 j u n l 2008 aangeboden.

Uit het rapport blijkt dat de burgers
uitermate tevreden zijn over het
functioneren van de gemeente
Bergambacht,
De Burgerpeiling 2008 wijst uit dat een overgrote meerderheid van de inwoners het
wonen en leven in Bergambachl als goed tot uitstekend beoordeelt, 93 procent van
de inwoners geefl dat aan. Dit is een stijging ten opzichte van 2004, toen bleek uit
een soortgelijk tevredenheidsonderzoek dat 80 procent van de bevolking erg goed
te spreken was over het wonen en leven in Bergambacht.
De voorzieningen, hei gevarieerde winkelaanbod en de sportaccommodaties worden het hoogst gewaardeerd, Ook de gemeentelijke dienstverlening en klantgerichtheid van ambtenaren vertoont een stijgende lijn, ondanks het feit dat de score in
2004 al hoog te noemen was.
Vanwege de discussie rondom de bestuurlijke toekomst van de KS-gemeenten is in
het onderzoek een aantal vragen opgenomen over de gemeentelijke samenwerking
in de Krimpenerwaard. Hieruit blijkt dat inwoners liever zien dat de samenwerking
wordl voorigezet dan dat er een herindeling plaalsvindt (slechts 16% is voor een
herindeling). De meerderheid is expliciet tegen een herindeling.

bi,;age"J ij i s

'De Burgerpeiling 2006 wijst uit dat een overgrote meerderheid van de inwoners
het wonen en leven in Bergambacht als goed tot uitstekend beoordeelt'.

f

f',
soil
• "
v"^'^P^,

,4 !

if

f^,\

<x-;

Y ^

r

\
\:

A^'

«r

^i-

JT'*.

-ÜJT

4f'ê

niiitiyu 't IM '

Bijlage 4

Motie "Bestuurlijke Toekomst"

De raad van de gemeente Bergambacht in zijn openbare vergadering bijeen op

Spreel<t ais zijn mening uit. dat

dinsdag 2 december 2008;
a) door de KSrsarnenwerking te intensiveren de bestuurskracht van de gemeente
Gelezen de aanbiedingsbrief van het College van Burgemeester en Wethouders van
20 november 2008:

Bergambacht verder kan worden versterkt:
b) de Gemeenschappelijke Regeling K5 nog maar twee jaar van kracht is;
c) de strategische opgaven voorde GR K5 nog niet zijn verwezenlijkt en mede gelet

Overwegende, dat

op dejonge levensduur zich nog moet en verder kan bewijzen;
d) een gemeentelijke herindeling K5 of een andere bestuurlijke vormgeving tot 1

a) blijkens de resultaten zoals vermeld in het rappori "Quick Scan bestuurskracht
gemeente Bergambachl" geconcludeerd is dat de gemeente Bergambacht een
bestuurskrachtige gemeenie is;
b) blijkens de uitkomsten van hei "Burgertevredenheidsonderzoek 2008" de in-

januari 2012 om voornoemde redenen niet gewenst is;
e) aan een besluil tot herindeling of andere bestuurlijke vormgeving opnieuw een
Bestuurskrachtmeting en K5-evaluaiie naar de samenwerking vooraf dient te
gaan;

woners van Bergambacht uitermate tevreden zijn over het functioneren van de
gemeente Bergambacht;

Verzoeld liet college.

c) blijkens de uitkomsten van het"Burgerievredenheidsonderzoek 2008"60% van
de inwoners van Bergambacht tegen een gemeentelijke herindeling is en voorts

deze motie in afschrift te sturen aan de Commissaris der Koningin van de Provincie

een groot draagvlak is o m de KS-samenwerking voort te zetten;

Zuid-Holland alsmede aan hei College van Gedepuieerde Staten van Zuid-Holland;

d) blijkens het KS-evaluatierappori van 30 september 2008 er in de Krimpenerwaard-gemeenten géén draagvlak is om op dit moment te komen tot een

en gaat over tot de orde van de dag.

gemeentelijke herindeling;
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Bijlage 5

K5-samenwerking
Sinds 2001 werken de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vllst samen. In 2006 is op basis
van een evaluatieonderzoek naarde effectiviteit van de samenwerking een nieuwe GemeenschappeUjke Regeling
opgesteld. Doel van deze wijziging was het verstevigen van de strategische samenwerking (gemeentegrensoverstijgend)
en het verbeteren van de operationele samenwerking (waaronder Personeel&Organisatie, ICT, Sociale Zaken, Lokaal
Onderwijsbeleid en Brandweer).

Behaalde resultaten
Uit het evaluatieonderzoek dal in 2008 is uitgevoerd blijkt dat binnen de samenwerking een indrukwekkend aantal concrele resultaten is bereikt. Wij betreuren het dat
de behaalde resultaten op geen enkele wijze worden genoemd in het advies van de
cotTimisste Leemhuis. Wij noemen enkele:

De K5-structuurvisie
Er ligt een structuurvisie als ruimtelijk ontwikkelingskader van de K5.
De centrale opgave voor de K5 is het voeren van een evenwichtige koers
in het spanningsveld tussen behoud van de grote omgevingskwaliteiten
van de Krimpenerwaard en het waarborgen van een vitale en leefbare
regio.
De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: leefbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen en een woningbouwcapaciteit die het mogelijk
maakt om in de eigen woningbehoefte te voorzien. Hierbij is het nadrukkelijk de inzet om enerzijds zuinig om te springen met de ruimie
en anderzijds woon- en werkmilieus te creëren van een schaal en r u i m telijke kwaliteit die passen bij de schaal van de kernen.

De structuun/isie die een beeld geeft over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen over
een periode tot 2020 kent de volgende inzet:
Kernenprofilering en instandhouding voorzieningen;
Bebouwingscontouren en ruimte voor stedelijke functies;
Benutten van kansen voor waterfroniontwikkeling;
Herstructurering verouderde bedrijventerreinen en circa 30 ha nieuw terrein;
Vitaliteit en ruimtelijke kwaliteil landelijk gebied;
Verbeteren bereikbaarheid en vergroten verkeersveiligheid;
Beleefbaar maken natuurgebieden met behoud landschapskarakteristiek;
Agrarische sector als economische pijler en vernieuwend ondernemerschap;
Instandhouding ruimtelijke kwalileit dijken en linten;
Inzetten op recreatief neiwerk en het ontwikkelen van recreatieve
knooppunten;
Het voorkomen van milieuknelpunten en duurzaamheid als uitgangspunt bij
inrichting en herstructurering van woonwijken en bedrijventerreinen.
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De detailhandelsvisie
Binnen de K5 wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk winketaanbod voor alle
inwoners van de KS gemeenten. Concreet betekent dit dat:
•

Zo veel mogelijk inwoners op een goede manier hun dagelijkse boodschappen
kunnen doen in de eigen kern;

•

Voor de niet-dagelijkse aankopen wordt gestreefd naar een optimalisatie van
het aanbod zodat hei totale voorzieningenniveau voor niet-dagelijkse goederen
voor het totaal van de kernen maximaal is.

Gestreefd wordt naar goede randvoorwaarden voor ondernemers waarbinnen zij
kunnen ondernemen.
Dit beleid is verder gedifferentieerd en uitgewerkt naar een aanbod van dagelijkse
goederen en niet dagelijkse goederen per kern.

asiasiis-E

Woonvisie

ze een bijdrage leveren aan gedifferentieerde wijken en een wooncarrière binnen de
wijk mogelijk maken. De mate van verdichting tnoet op lokaal niveau in samenhang

De woonvisie levert een bijdrage aan het woningbeleid van de KS, met name door

met Ieefbaarheidsaspecten worden bezien, zoais behoud van groen- en speelvoor-

de juiste woningbouw, zowel kwantitatief als in kwalitatief opzicht.. Binnen het

zieningen. Voor herstructureringsprojecten is een nauwe samenwerking lussen de

woningbeleid is de hoofddoelstelling: het behoud van vitale, leefbare kernen en de

gemeenten en woningcorporaties nodig. Het gaat niet alleen om de vertiieuwing

daarbij behorende bevolkingsopbouw, voor nu en in de toekomst.

van het woningbezit, maat ook om de integrale aanpak van sociale en fysieke pro-

De woonvisie is opgehangen aan een viertal beleidsopgaven. Per beleidsopgave is

blemen in de woonomgeving. De rol van de woningcorporaties dient daarbij niet

de woonvisie als volgt samen te vatten:

alleen die van beheerder van het woningbezit te zijn, maar die van maatschappelijke
investeerder in de wijk.

Beleidsopgave 1
Voldoende woningbouw die aansluit bij de vraag en leidt tot een evenwichtige

Beleidsopgave 3

bevolkingssamenstelling.

Uitwerking beleid wonen-zorg-welzijn.

W o o n v i s i e : De K5 wil voldoende woningbouw realiseren om een bovenmatige

W o o n v i s i e : De K5 heeft deze beleidsopgave vastgelegd in het Pact van Savelberg.

vergrijzing en ontgroening tegen te gaan en de leefbaarheid in alle kernen te waar-

De belangrijkste punten daarin zijn;

borgen. Niet alleen door de aantallen te bouwen woningen, maar ook door het soort

•

woningen zoveel mogelijk te sturen op de gewenste leeftijdsopbouw,

•

het compenseren in het woningbouwprogramma van de exttamualisenng,
een sterke toename van de vraag naar seniorenwoningen door de vergrijzing
en de extramuralisatie, die zich uit in een behoefte aan zelfstandige woningen,

Beleidsopgave 2
Integrale en gecoördineerde aanpak herstructurering.

beschut en beschermd wonen en intensieve zorgwoningen (clusterwoningen),
•

K5 over tenminste het basisniveau aan deze voorzieningen beschikt,

W o o n v i s i e : In het geval van sloop en vervangende nieuwbouw is het uitgangspunt
dat 100% van het aantal te slopen woningen wordl terugggebouwd in de sociale
huursector. Daarnaast is vaak een extra verdichting van circa 10% mogelijk. Deze woningen dienen met name in het duurdere segment te worden gerealiseerd, waarmee

voldoende dienstverlenend aanbod aan zorg en welzijn, waarbij elke kein van de

•

afstemming tussen WMO-beleid en het woonbeleid voor wat betreft het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in kernen en wijken.

Beleidsopgave 4

Visie Recreatie en Toerisme

Keuzevrijheid en betaalbaarheid.
W o o n v i s i e : De K5 wil een evenwichtig en onderling afgestemd beleid ontwikkelen

De visie'Recreatie Krimpenerwaard'opgesteld door het Natuut-en recreatieschap

om de keuzevrijheid en de betaalbaarheid voor woningzoekenden te vergroten,

Krimpenerwaard is vertaald naar een'Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme

waarbij het gaat om de volgende aspecten:
.

Woonruimteverdeling op basis van één subregionale huisvestingsverordening
K5, waardoor woningzoekenden in elk van de K5 gemeeenien in aanmerking

K5'. Gezamenlijk vormen deze stukken de Visie recreatie en toerisme K5. De visie
wordt tot uiling gebracht in de volgende thema's.
•

Netwerken, het gaat hierbij om het afgeleide recreatieve gebruik van fysieke
infrastructuur (wandelen, fietsen, skaten, skeeleren, paardrijden, varen en schaat-

komen voor woonruimte.

sen).

.

Koopsector bereikbaar maken door slartersleningen.

.

Kopen met koriing door de woningcorporaties, waarbij de verkoop van sociale

•

Nieuwe natuurgebieden en landschapselementen.

huurwoningen gebeurt in de vorm van een kopen met korting constructie in

•

Knooppunten, hier komt de recreant aan, doet een eerste indruk op, rust even uit
en beraadt zich op een verdere ontdekking van de Krimpenerwaard.

combinatie met een lerugverkoopregeling.
•

Particulier opdrachtgeverschap onder de voorwaarden dat grond beschikbaar

•

onevenredig groie ambtelijke inzet.

Voorzieningen, zaken die noodzakelijk zijn voor een aangenaam recreatief verblijf in de Krimpenerwaard (horeca, hotels, bankjes, afvalbakken enz.).

is, de plannen passen in het welstandsbeleid van de K5 en het niet leidt tot een
•

Agro-toetisme, activiteiten aangeboden op (voormalige) agrarische bedrijven
met als doel de recreant het platteland ie laten ontdekken, beleven en waarde-

Economische visie
De hoofddoelstelling van het ruimtelijk-economisch en het sociaal-economisch
beleid is gerichl op het verbeteren van de onbalans tussen de woonfunctie en de

ren.
•

Cultuuren Historie

Neveneffecten van de samenwerking

werkfunciie in het gebied. Concreet betekent dit:
Er wordt naar gestreefd het aantal banen in het gebied ten opzichte van het

Wij constateren dat door het gezamenlijk afstemmen van deze visies het gewichl

aantal inwoners, dat wil deelnemen in het arbeidsproces te vergroten.

van de KS-gemeenten in andere (boven)regtonale samenwerkingsverbanden zoals

.

Het versterken van de werkfunctie zal prioriteit hebben.

b.v. het ISMH en de Veiligheidsregio fors is toegenomen.

.

In de komende lOjaar wordt gestreefd tenminste 2^500 banen in het gebied toe

•

te voegen.
•

Daarnaast zal worden getracht de bestaande banen zoveel mogelijk te behouden.

Bij dit beleid zijn als randvoorwaarden geformuleerd:
•

het behoud van de karakteristiek van het gebied en het natuurlijke milieu,

•

een verbetering van de ruimtelijke kwalileit.
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Bijlage 6

Aanbevelingen Evaluatie K5
"De stip boven de horizon" ls de titel van het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd door
onderzoeksbureau SGBO over de periode 2006 t/m 2008.

Ga door met de
samenwerking in K5 verband
In het belang van het behoud en de ontwikkeling van de Krimpenerwaard is een verdere investering in de KS-samenwerking wenselijk. De
ambitie voor de komende periode is om de beste gemeentelijke samenwerking in de provincie Zuid-Holland te worden.

Verbeter de kwaliteit van de
huidige vijf operationele taken
Met een nog betere dienstverlening is iedere burger in de Krimpenerwaard beter af. Investeer in kwaliteit van product- en dienstverlening en
richl daarvoor een goede front- en backoffice in. Uniformiteit in kwaliteit en dienstveriening is het uitgangspuni maar aandacht voor maatwerk bitjft vereist.

Bouw de operationele taken
stap voor stap verder uit
• Maak een plan van aanpak om de kazernes en het materieel en de rampenbestrijding op K5-niveau te integreren met de brandweer
• Ga de Wmo alsnog gezamenlijk doen en maak hiervoor een plan van aanpak
• Onderzoek op welke wijze de gemeentelijke VROM-taken anders georganiseerd
kunnen worden om kwaliteit en efficiency te borgen. Betrek daarbij het al functionerende technische bureau voor de Krimpenerwaard.

Voer strategische taken
verder uit en incorporeer EZ
Houdt de planning voor de strategische taken aan en voer de plannen uit. Verbreed
het strategische takenpakket.
• Breng visie, beleid en uitvoering van het economisch beleid integraal in handen
van de K5. Bezie op welke wijze er na 1 november 2008 door de K5 een herstart
met de ROM-K gemaakl kan worden
• Treedt als K5 op in dit overleg en breng ook gezamenlijk de standpunten over de
Krimpenerwaard in.

Evalueer de KS-samenwerking
begin 2012
Geef de inhoudelijke samenwerking de ruimte en de tijd en evalueer begin 2012 de

Verioeter de Informatievoorziening

KS-samenwerking, Op dat tijdstip kan eventueel een bestuurskrachtmeting aan de

Bedenk een manier o m de informatie meer op de diverse doelgroepen (raadsleden,

Besluit begin 2012 over
gemeentelijke herindeling

besluurders, ambtenaren, bevolking, maatschappelijke organisaties) te richien waardoor de informatievoorziening effectiever wordl.

Verbeter de procesvoering

orde zijn.

Wees niet bang voor verlies van eigen autonomie. Om de samenwerking te laten slagen, moet per onderwerp op de inhoud beoordeeld worden of samenwerking meer-

•

•
•

Maak duidelijke afspraken over de samenwerking in de komende vierjaar en in

waarde oplevert. Daarbij moet de overweging dat de eigen gemeente voldoende

het bijzonder over de intensivering en uitbreiding van strategische en operatio-

laken moet overhouden o m zelfstandig te kunnen blijven geen rol spelen. Structuur

nele taken.

volgt op inhoud. Uitgangspunt bij de evaluatie is dat een gezamenlijk besluit wordt

Leg afspraken vast als een gemeente uiteindelijk loch kiest voor een afwijkend

genomen over gemeentelijke herindeling en hoe dat proces in gang wordt gezet. Als

traject. Accepteer dat.

de samenwerking slaagt en er op steeds meer terreinen succesvol wordt samenge-

Bespreek in alle openheid het verschil tussen Schoonhoven en de andere vier

werkt, is de herindeling een logische stap.

gemeenien en tracht hierover afspraken te maken.
•

Investeer in de werkwijze en hei positioneren van het dagelijks bestuur van de
K5.

•

Organiseer jaarlijks een K5-middag/avond waar thema's besproken worden en
waar ruimte is voor ontmoeting tussen de bestuurders en raadsleden van de KS-

Leg het bovenstaande vast
in een ontwikkelagenda 2009-2012

gemeenten.
•

Voer tot en met de besluitvorming van de 5 gemeenien over het vervolg van

De gemaakte afspraken over de bovengenoemde aanbevelingen worden in dit docu-

de samenwerking een strakke regie. Overweeg daarbij de inschakeling van een

ment vastgelegd.

externe deskundige c.q. ervaren bestuurder.
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Motie
29 september 2009
De raad van de gemeente Bergambacht bijeen in zijn openbare vergadering van 29
sepiember 2009:

• de provincie per brief van 2 februari 2009 heeft meegedeeld over te gaan tot het
instellen van de onderzoekscommissie Leemhuis-Stout om onderzoek te doen
naar de Iwstuuriijke toekomst van de vijf Krimpenerwaard gemeenten;

Overwegende, dat
• de raad blijkens de resultaten zoals vermeld in het rapport "Quick Scan tïestuurskracht gemeente Bergambacht"en de uitkomsten van het "Burgertevredenheidsonderzoek 2(X)8" geconcludeerd heeft dat de gemeente Bergambacht een
twstuurs-krachtige gemeente is en de inwoners van Bergambachl uitermate
tevreden zijn over het funaioneren van de gemeente Bergambacht (motie raad
2 december 2008);
• door de KS-samenwerking te intensiveren, de bestuurskracht van de gemeente
Bergambacht verder kan worden versterkt conform het advies van het Evaluatierapport K5 van 30 september 2008 (door onderzoeksbureau SGBO),

• de commissie Leemhuis verzocht werd bij dit onderzoek tevens de gemeente
Krimpen aan den IJssel te betrekken;
• in de raadsvergadering van 24 februari 2009 het raadsvoorstel is besproken
"Voorbereiding inbreng gemeente Bergambacht bij commissie Leemhuis-Sto ut";
• de gemeenteraad unaniem heeft uitgesproken dat een aantal punten van belang
werden geacht om in te brengen bij de commissie Leemhuis, waarvan de belangrijkste twee punten zijn:

7. Financiëh gevolgen van een herindeling
Het is gewenst dat de commissie Leemhuis eenfinanciëleherindelingscan maakt op
basis van het model van BZK. Het is van belang dat eerst wordt twkeken hoe de huidigefinanciëlepositie van de vijf afzonderiijke gemeenten nu is en hoe de financiële
positie van een mogelijke nieuwe gemeente in de toekomst eruit zal zien.

2. Gemeente Krimpen aan den Ussel
Ook lijkt een diepgaand onderzoek belangrijk naar de voor- en nadelen van het
mogelijk santenvoegen van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de K5 gemeenten gezamenlijk. Dat kan zich dus niet beperken tot het voeren van een gesprek rriet
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Krimpen aan den IJssel.
Het doen van onderzoek naar een kleinere entiteit, is niet wenselijk;

en verzoekt het college van B & W:
•

•

de meerderheid van de gemeenteraad nog steeds op het standpunt staat dat

•

ten en van de gemeente Krimpen aan den IJssel, en

voor de nabije toekomst van de Krimpenerwaard;
mocht echter blijken dat een herindeling onvermijdelijk is, dan kiest de gemeenteraad ervoor het gebied van de Krimpenerwaard als een eenheid te

deze motie ter kennis te brengen van Gedeputeerde Slaten van de provincie
Zuid-Holland, de raden en de colleges van B&W van de vier andere KS-gemeen-

voortzetting en intensivering van de huidige samenwerking de beste keuze is
•

een notitie te laten opstellen om antwoorden te verkrijgen op de twee hiervoor
genoemde punten, en

spreekt als zijn mening/oordeel uit, dat

•

de motie -f de notitie in le brengen in het gesprek met de gedepuieerde op 30
oktober a.s.

blij-ven zien, omdat opdeling In niemands belang is en zou de keuze van de gemeenteraad zijn, een gemeenie beslaande uii minimaal de huidige K5 gemeen-

en gaat over tot de orde van de dag.

ten;
•

in het rappori van de commissie Leemhuis-Stout, aangeboden aan de gedeputeerde op 12 mei 2009, geen antwoord wordt gegeven op de twee door de raad
van Bergambacht naar voren gebrachte punien;

•

deze punien voor de gemeenieraad van Bergambacht van wezenlijk belang zijn
om een goed oordeel te kunnen geven m.b.t. de omvang van en gevolgen voor
een herindelinggemeente;
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"Open" arhi-gesprek
o p 15 september 2009 zijn wij uitgenodigd door GS voor het conform de procedure gebruikelijke open arhi-overieg.
Ter voorbereiding op dit gesprek, waarvóór maximaal SS rninuten is uitgetrokken, is de onderstaande vragenlijst
toegezonden.

Vragenlijst GS
1.

2.

3.

4.

Hoe staat u tegenover de door Gedeputeerde Staten gestarte arhiprocedure gerichl op duurzame versterking van de kwaliteil van
het lokaal bestuur en een consistent regionaal eindbeeld in de
Krimpenerwaard?
Benl u het eens met Gedeputeerde Staten dat. gelet op de verdeeldheid van de standpunten van de gemeenten in de Krimpenerwaard over de bestuurlijke loekomst, deze bestuuriijke patstelling
doorbroken moetworden?
Vindl u de noodzaak aanwezig om de bestuurskracht van de gemeenten in de Krimpenerwaard duurzaam te versterken? Hoe kijkt
u aan tegen de bestuurskracht van uw eigen gemeente?
Gedeputeerde Staten hebben de gemeenten Schoonhoven, Vlist,
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel
uitgenodigd voor dit overleg gericht op een wijziging van de g e meentelijke indeling in de Krimpenerwaard. Bent u in dil verband

5.

6.

7.

van oordeel dat de juiste gemeenten in het arhi-proces betrokken
zijn?
Gedepuieerde Staten hebben met de start van de arhi-procedure
de regie in dit proces naar zich toegetrokken. Vindt u het denkbaar
dat de zes gemeenten in de Krimpenerwaard zelf in goed onderling overleg tol een wijziging van de gemeenteljjke indeling k u n nen komen en zo ja, op welke wijze en wanneer kan een regionaal
consistent eindbeeld worden gerealiseerd?
Kunt u andere varianten of alternatieven aandragen die eveneens
leiden tot duurzame versterking van de bestuurskracht van hel
lokaal besluur en een consistenl regionaal eindbeeld in de Krimpenerwaard? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze en wanneer u met
andere Krimpenerwaard-gemeenien die varianten of alternatieven
gaal realiseren?
Deell u de conclusie uit hei advies van de Commissie-Leemhuis
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r:

i
)

dat het perspectief van de Krimpenerwaard-raad beperkt is?
Hoe kijkt u aan tegen de regionale samenwerking (en dan in hei
bijzonder voor zover van toepassing het ISMH, de Stadsregio Rolterdam, de Veiligheidsregio Hollands Midden en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en hoe wilt u dat in de toekomst georganiseerd zien?
9. Op welke wijze heefl u tot nu toe de inwoners van uw gemeente
geïnformeerd over de bestuurlijke toekomst van uw gemeente?
10. Bij het bepalen van maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijke herindeling geldt op basis van het vernieuwde Beleidskader
gemeentelijke herindeling van hel kabinet het uitgangspuni dat
gemeenlen zelf verantwoordelijk zijn voor het betrekken van i n woners en andere belanghebbenden bij hel herindelingsproces. Op
welke wijze gaat u het maatschappelijk draagvlak organiseren?
11. Op welke wijze wilt u bijdragen aan een gezamenlijke profielschets
8.

(ambitie, fysieke en sociale omgeving, identiteit, dienstverlening,
besturingsfilosofie enzovoorts) van de nieuw ie vormen gemeente
Krimpenerwaard?
12. Op welke wijze kan naar uw oordeel de identiieit van de kernen of
dorpen in de Krimpenerwaard bij een gemeentelijke herindeling
bewaard blijven? Wat is uw visie op kernenbeleid of wijkgericht
werken?
13. Bent u bereid mee te werken aan een herindelingscan (onderzoek
naar effecien f financieel beleid bij een herindeling) uit te voeren
door de provincie en hel Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties?
(Toelichting; aan de hand van dit instrument worden de financiële
consequenlies van de nieuw te vormen 'fictieve' gemeenie in kaart
gebracht.)
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zufd-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 30 oktober 2009 van 15.00 tot 16.00 uur

Aanwezig:
dhr. J. Franssen
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr, J. Kleinhesselink

Commissaris van de Koningin, voorzitter
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Senior adviseur Bestuurlijke Zaken provincie Zuid-Holland
Adviseur Bestuurlijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. M.J.D. Jansen
dhr. A. Boele
mw. A.A, Aeyelts Averink-Winsemius
dhr. J.H. Blankenberg
dhr. A. Prins

Burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder
Wethouder

Verslag:
dhr. J.F.I

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

van Gessel

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
GS hebben op basis van het rapport van de commissie Leemhuis en vanwege het
ontbreken van eenstemmigheid tussen de gemeenten op 15 september 2009 besloten voor
de Krimpenerwaard de Arhi-procedure te starten. De voorgeschiedenis wordt als bekend
verondersteld. In het kader van de Arhi-procedure is besloten dit open overleg te voeren.
Het open overleg is bedoeld om:
• Colleges van betrokken gemeenten en GS de gelegenheid te bieden alles wat
betrekking heeft op een wijziging van de gemeentelijke indeling aan de orde te stellen;
• ondenverpen die nog niet voldoende zijn bekeken te bespreken;
• alle mogelijke herindelingvarianten te belichten;
• als dat wordt gewenst een vervolgoverleg te organiseren.
Deze periode duurt volgens de wet maximaal zes maanden en zal op 15 maart 2010
eindigen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
wenselijkheid tot wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenerwaard

Het College overhandigt aan de voorzitter de antwoorden op de door GS gestelde vragen
en het rapporl.over het eerste deel van het onderzoek naar de positie van de gemeente.

l«*
©

a

to
l!X!

Tijdsplanning lopende onderzoeken
Visie College:
Een onderzoek wordt uitgevoerd naar het zelfstandig blijven voortbestaan van de
gemeente en een ander onderzoek wordt verricht naar de meen^raarde van een fusie met
Nederlek. Beide onderzoeken worden door hetzelfde onderzoeksinstituut verricht, beide
opties zijn gelijkwaardig, er is dus geen voorkeursvariant. De kosten van het tweede
onderzoek worden op 50/50 basis verdeeld over Krimpen aan den IJssel en Nederlek.
De onderzoeksopzet en een concept van vragen die over de maatschappelijke gerichtheid
van burgers zullen worden gesteld, zullen op 2 november 2009 aan GS worden verzonden.
Eind 2009 zal het grootste deel van het onderzoek over de fusie met Nederlek, met vragen
die voortvloeien uit het eerste voorlopige onderzoek dat bij de provincie bekend is, en met
vragen over de maatschappelijke oriëntatie van burgers beschikbaar komen.
Medio januari 2010 zullen antwoorden op alle vragen beschikbaar zijn. Aan de hand van
die onderzoeken kan het College zijn afwegingen maken en is een vervolggesprek met GS
gewenst. Dan kan ook een verdere toelichting op de vraagstelling van GS worden
gegeven.
Reactte GS:
Een vervolggesprek kan worden georganiseerd.
Commissie Leemhuis
Visie GS:
Er zijn van de gesprekken met de commissie Leemhuis geen verslagen gemaakt. Er
bestaan evenwel verschillende lezingen over hetgeen in de gesprekken, die de commissie
afzonderlijk met de burgemeester, het College en de gemeenteraad heeft gevoerd, is
gezegd. Kan daarom worden toegelicht wat de burgemeester, het College en de raad met
de commissie hebben besproken?
Er is door het College een reactie gegeven op het rapport van de commissie Leemhuis.
Over die reactie ontstond in relatie tot wat is besproken, verwondering en daarover zou
opheldering moeten zijn gegeven voordat aan het einde van dit open overleg conclusies
worden opgesteld. Vandaar dat verduidelijking is gewenst hetgeen in een vervolggesprek
kan worden gegeven. In dat vervolggesprek zal de commissie Leemhuis aanwezig zijn
omdat de toon van de interventies van de bestuursorganen en de commissie Leemhuis,
een nadere verduidelijking van de positiebepaling vragen.
Reactie College:
Welke ideeën de individuele leden van het College in hun gesprek met de commissie
hebben geuit, is minder relevant. Van belang is welke uitspraken het College en de
gemeenteraad als bestuursorganen hebben gedaan.
De commissie Leemhuis wordt niets verweten. De provincie wordt verweten dat het
College van Krimpen aan den IJssel onverhoeds en zonder enige voorbereiding bij dit
proces is betrokken. Dat zal ook zijn opgenomen in het verslag van de gemeenteraad. GS
communiceren nu in verwijtende sfeer met de gemeente; het is gewenst die fase af te
sluiten en de aandacht te richten op de inhoud. In de commissievergadering wordt nog op
verschillende manieren over dit proces gesproken; dat varieert van venijnig tot constructief
meedenkend over de toekomst van de gemeente. Op basis van deze onderzoeken waartoe
de raad unaniem op voordracht van het College heeft besloten, bepalen raad en College
hun positie.
Er is geen verslag gemaakt van het gesprek dat het College met de commissie Leemhuis
heeft gevoerd. Wel zijn documenten overhandigd met betrekking tot het Collegestandpunt
over herindeling in de Krimpenerwaard. De commissie heeft een commissievergadering
bijgewoond en van dat gesprek is een verslag gemaakt. Of raad en College dezelfde
informatie aan de commissie Leemhuis hebben verstrekt, kan niet worden vastgesteld.
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Het College legt bij elk gesprek zijn inbreng vooraf schriftelijk vast zodat er over hetgeen is
gezegd geen misverstand kan ontstaan. Persoonlijke inkleuringen zijn op persoonlijke titel
ingebracht en betrof niet het standpunt van het bestuursorgaan. Dat laatste is relevant.
Deze opening van dit open overleg wordt betreurd. Een fase moet worden afgesloten zodat
zinnig overleg mogelijk wordt.
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Reactie GS:
Het is daarom van belang dat opheldering wordt gegeven over wat in het verleden is
gewisseld.
Positie Krimpen aan den IJssel
Viste GS:
Er wordt onderzocht of Krimpen aan den IJssel zelfstandig kan blijven en daamaast wordt
onderzocht of een fusie met Nederlek mogelijk is, Bekijkt Krimpen aan den IJssel ook wat
mogelijk is met de gehele Krimpenerwaard? Welke oplossing is in dat gebied mogelijk bij
de door Krimpen aan den IJssel beoogde oplossing?
Als onderzoek wordt verricht, welke criteria worden dan gehanteerd?
Op basis van welke criteria zal het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel de
mogelijke varianten beoordelen? Op basis van welke criteria zullen de alternatieven
worden beoordeeld? In het open overleg zullen alle varianten, ook die waarin niets zal
gebeuren aanide orde kunnen komen.
Reactie College:
Beide onderzoeken zijn nevengeschikt aan elkaar.
Op verzoek van het College van Bergambacht wordt meegewerkt aan het onderzoek van
BMC. Als onderdeel van het onderzoek naar de K2-variant, past een globaal onderzoek
naar de mogelijkheden van de K4. Ook zal worden meegewerkt aan een onderzoek naar
de K5 en K6-variant.
De onderzoeker heeft een vragenlijst aan betrokken Colleges en raden voorgelegd en
daarbij gevraagd aan te geven welke aspecten van toepassing zijn bij de beantwoording
van de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. De uitkomsten van die enquête die aan
gemeenteraden zijn voorgelegd, zijn gepresenteerd.
Dat rapport wordt aan GS overhandigd.
De onderzoekers hebben gevraagd de criteria die volgens het Rijk en de provincie voor
deze Arhi-procedure van belang zijn, te becommentariëren. Aangegeven kan worden of
aan criteria veel, neutraal of weinig gewicht moet worden toegekend. Daarop is redelijk
eenstemmig door de raden en Colleges van Krimpen aan den Usse! en Nederlek
gereageerd. Het was mogelijk eigen criteria aan het onderzoek toe te voegen. Als het
onderzoek is verricht, zullen daaraan geen conclusies over de varianten zijn verbonden.
Dat zal de raad op basis van de door haar opgestelde criteria doen. Dan zal ook worden
bepaald welk gewicht aan de criteria kan worden toegekend.
Een van de vragen die door de gemeente is ingebracht, heeft betrekking op de mate
waarin inwoners van de gemeenten op Rotterdam of op de andere kant van de
Krimpenenwaard zijn georiënteerd. Die scheidslijn is in de Krimpenenwaard herkenbaar. Die
oriëntatie en het gevoel van inwoners daarbij is van belang.
Uit het onderzoek moet blijken of Krimpen aan den IJssel zelfstandig kan blijven, of een
fusie met Nederlek haalbaar is en wat de voor- en nadelen van die opties zijn. Op basis
van de uitkomst van dat onderzoek zal een besluit worden genomen over de mogelijke
keuzes en dat zal GS worden medegedeeld. De raad mag verwachten dat zicht wordt
verkregen op feiten. Het heeft geen zin die criteria in dit overleg te bespreken.
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Reactie GS:
Er worden twee onderzoeken verricht waaruit moet blijken of Knmpen aan den IJssel
zelfstandig blijft of dat wordt samengegaan met Nederlek. Wat daarnaast past, komt niet
aan de orde.
Reactie Coilege:
Die uitspraak wordt niet gedeeld. Er heeft zich nog geen andere gemeente tot Krimpen aan
den IJssel gewend. Er zijn gemeenteraden in de Krimpenenwaard die zich hebben
uitgesproken tegen een optie waarin ook Krimpen aan den IJssel is betrokken.
Relatie tussen Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard
Visie GS:
De vorige burgemeester van Nederlek heeft de fusie van Nederlek met Krimpen aan den
IJssel bespreekbaar gemaakt. Als dat niet zou zijn gebeurd, welke zienswijze zou Krimpen
aan den IJssel dan op de Krimpenenwaard en op hetgeen daar moet gebeuren hebben?
Zijn er overeenkomstige beleidsvraagstukken tussen de Krimpenerwaard en Krimpen aan
den IJssel aan de orde die noodzakelijker wijze in onderlinge samenhang moeten worden
aangepakt? Wat was in het verieden de oriëntatie op de Krimpenerwaard en de
bemoeienis met de K5-gemeenten?
Reactie College:
1. Er was in beperkte mate bemoeienis met de K5-gemeenten: Krimpen aan den IJssel
doet sinds 1943 in een gemeenschappelijke regeling met Ouderkerk, Nederlek en
Bergambacht het Bouw- en Woningtoezicht en Bouwzaken. De twee andere
gemeenten kunnen daarbij worden betrokken; dat is nog niet gelukt. Als die twee
gemeenten problemen hebben, wordt hulp geboden.
2. Daarnaast wordt in het Recreatieschap, de Sociale Werkplaats en het streekarchief
met KS-gemeenten samengewerkt. Het streekarchief is in Gouda ondergebracht.
3. Met Nederiek en Ouderkerk wordt samengewerkt bij het milieustation.
4. De brandweer, milieu- en vervoertaken zijn van Holland-Midden overgegaan naar
Rotterdam-Rijnmond. Kleine taken zijn niet overgegaan.
In 1992 is een eventuele aansluiting bij de stadsregio Rotterdam onderzocht. Uit dat
onderzoek is gebleken dat de inwoners van Krimpen aan den IJssel zich voor werk,
gezondheidszorg, uitgaan, scholing en recreatie oriënteren op Rotterdam. Voor de
recreatie was de oriëntatie meer op de Krimpenenwaard gericht. Die situatie is nadien niet
veranderd.
Het college van Nederlek heeft het college van Krimpen aan den IJssel benaderd met de
vraag of een fusie tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Daarop is het college
medegedeeld dat op die vraag geen antwoord zou kunnen worden gegeven omdat
Nederiek deel uitmaakt van het K5-beraad,
Mevrouw Leemhuis is gevraagd te onderzoeken of onder gemeenten in de omgeving van
Krimpen aan den IJssel herkenning zou zijn om deel te nemen in een dergelijk proces.
Mevrouw Leemhuis was van mening dat Nederlek niet zou kunnen loskomen van de K5
voordat de evaluatie van dat proces is afgerond. Tot aan dat moment was er niet met
Nederiek over een fusie gesproken. Dat gebeurt nu wel
Op de ontwikkelingen in de Krimpenenwaard zoals hel veenweidepact, heeft het College
geen visie ontwikkeld omdat daarmee weinig bemoeienis bestaat.
Door het College zijn wet pogingen ondernomen om tot een gezamenlijke aanpak van de
Algera-problematiek (N210) te komen, welke geen effect hebben gehad.
Inzake de Hollandse IJssel wordt met alle gemeenten die daaraan liggen samengewerkt in
het project "Hollandsche Ussel".
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Andere fusie mogelijkheden van Krimpen aan den Ussel
Visie GS
ln een eerder gesprek is beweerd dat een fusie met Ouderkerk tot de mogelijkheden zou
kunnen behoren.
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Reactie College:
Er was geen sprake van een fusie met Ouderkerk maar er werd gesproken over
gemeenten in de Westhoek. In de jaren 80 was er een herindeling die nog sporen nalaat. In
die periode is gesproken over een fusie van Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan de
IJssel en Krimpen aan de Lek. Die fusie was in die periode niet haalbaar omdat bezwaren
bestonden tegen hel samengaan met een verstedelijkte gemeente als Krimpen aan den
IJssel. Wellicht is een dergelijke fusie nu haalbaar.
Een fusie met de kern Ouderkerk aan den IJssel zou opmerkelijk zijn omdat dan de
gemeente Ouderkerk wordt opgesplitst. Dat zou volgens de criteria bij voorkeur niet
moeten gebeuren.
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Visie GS:
Vastgesteld kan worden dat in een fusie van Krimpen aan den Ussel en Nederiek,
Ouderkerk geen optie meer Is. De gemeente Ouderkerk heeft zich, zoals ook blijkt uit
gemeenteraadsbesluiten, van Krimpen aan den IJssel afgekeerd.
Fusie KS-gemeenten
Visie GS:
Wat zou er kunnen gebeuren als wordt gekozen voor een fusie van de K5-gemeenten. Zou
dat op termijn voor Krimpen aan den IJssel een oriëntatie op Capelle aan de IJssel of op de
Krimpenerwaard inhouden?
Wordt beseft dat als de K5-gemeenten fuseren, het niet mogelijk is dat binnen vijf jaar
Krimpen aan den IJssel daaraan alsnog zal worden toegevoegd?
Reactie College:
Krimpen aan den IJssel kan voor een reeks van jaren zelfstandig blijven.
Bij een fusie van Nederiek en Krimpen aan den IJssel kan de samenwerking tussen die
gefuseerde gemeente, Capelle aan de IJssel en de gefuseerde Krimpenenwaardgemeenten meer inhoud worden gegeven. Als mocht blijken dat Krimpen aan den IJssel
zelfstandig blijft, is het logisch om de samenwerking met de zelfstandige gemeenle Capelle
aan den IJssel le onderzoeken omdat er al de nodige samenwerkingsrelaties met Capelle
aan de IJssel bestaan. Daarmee kan voorlopig worden volstaan. Op welke wijze eventuele
uitbreiding van de samenwerking zou kunnen gebeuren, is nog onbekend.
Een fusie met Capelle aan den IJssel is nu niet aan de orde.
Binnen vijf jaar na een fusie een nieuwe fusie realiseren is een le korte periode. Dat zou
onverstandig zijn. Wat op een termijn van 15 jaar mogelijk is, is niet te voorzien.
Regionale ontwikkelingen
College:
Kunnen GS hun visie op de regionale indeling in het bijzonder die van het ISMH en
Holland-Midden geven?
Krimpen aan den IJssel hecht aan de samenwerking in Rollerdam-Rijnmond; dal staat ook
bij de gemeenteraad primair. Ook bij een eventuele fusie met Nederlek is het een absolute
voorwaarde om binnen dat samenwerkingsverband te kunnen blijven functioneren. Als
Nederiek daarover anders denkl, kan het onderzoek naar een mogelijke fusie worden
stopgezet.
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Binnen de politie zal het vanwege de bezuinigingen die worden opgelegd, onvermijdelijk
zijn om zonder al te grote problemen met de formatie te krijgen, over te gaan op het model
dat de minister voorstaat; de realisatie van 10 tot 12 politieregio's.
Reactie GS:
In Rotterdam-Rijnmond wordt overeen herpositionering binnen die regio wordt gesproken.
Zal de Regioraad worden opgeheven? Heeft het College een opvatting over het gewenste
aantal gemeenten in die stadsregio?
Wat betekent het voor de oostflank van de stadsregio als de BAR-gemeenten en de
gemeenten op Voorne-Putten fuseren.
Reactie College;
In het kader van de evaluatie van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben in een
open overleg. Dialoog 2009, de 16 gemeenten in de stadsregio Rotterdam een nieuwe
structuur ontwikkeld. De eindvoorstellen daarvoor zijn gereed en geaccordeerd in een
bestuuriijke werkgroep. Deze voorstellen zullen nog in deze raadsperiode in alle 16
gemeenteraden worden behandeld. De schaal van de stadsregio en het takenpakket
blijven in die voorstellen ongewijzigd. De regioraad zal worden vervangen door een
Algemeen en Dagelijks Bestuur.
Over het aantal gewenste gemeenten is niet gesproken.
Binnen de stadregio zouden, als die er al niet zijn, enkele krachtige subregto's moeten
komen; de BAR aan de zuidkant, Voorne-Putten, de oostflank en mogelijk Lansingeriand.
Binnen deze subregio's zou een nog krachtiger samenwerking moeten komen bijvoorbeeld
op het gebied van de beleidsvoering.
Wat een en ander voor de Oostflank kan betekenen moet worden afgewacht.
De stadsregio heeft aangetoond wat samenwerking tot stand kan brengen. Daarover zijn
de gemeenten inclusief Rotterdam, het eens. Bij een goede samenwerking kunnen
gemeenten hun zelfstandigheid bewaren. Als één cluster zich samenvoegt, is een ander
cluster niet verplicht hetzelfde te doen.
GS:
Per 1 januari 2010 zal de Zuidplasgemeente tot stand komen en in het voorjaar van 2011
zullen de raden van Gouda en Waddinxveen beslissen over niet-vrijblijvende samenwerking en op den duur fusie. Over circa 10 jaar zal er mogelijk een grote Zuidplasgemeente ontstaan die binnen de invloedsfeer van Rotterdam zal komen. Dan ontstaat er
aan de oost- en westkant van Rotterdam evenwicht. Dan moet er in het resterende gebied
ook wat gebeuren. De gemeente Lansingeriand zal zich meer op Haaglanden oriënteren
als die gemeente mogelijk zal fuseren met Pijnacker/Nootdorp. Het is gewenst deze
ontwikkeling te betrekken in de ovenwegingen rond de herindeling.
Reactie College:
De burgemeester zegt dat toe. Deze overwegingen zijn opgenomen in de keuze voor
Nederiek en er wordt bestudeerd of die fusie meerwaarde voor beide gemeenten oplevert.
In een periode van 15 jaar zullen beide regio's zich ontwikkelen op een wijze die hiervoor is
verondersteld. Het gemeentebestuur beoogt de oostflank van de regio te versterken en
daarin past deze oriëntatie op Nederlek.
Uiteenvallen K5-gebjed
Visie GS:
Is in de ovenwegingen ook het uiteenrafelen van het K5-gebied opgenomen?
Is Nederlek ervan doordrongen dat Krimpen aan den IJssel wellicht geen meerwaarde ziet
in een samengaan met Nederlek?
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Wat is de reactie van Krimpen aan den IJssel als GS van mening zijn dat het uiteenrafelen
van de KS-gemeenten voor de toekomst de minst gewenste oplossing is? GS moeten
overwegen of een K4-gemeente levensvatbaar is en kunnen beoordelen of een K6gemeente gewenst is.
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Reactie College:
De overige gemeenten in de Krimpenenwaard, met uitzondering van Schoonhoven, zijn
agrarische gemeenten met agrarische vraagstukken. Krimpen aan den IJssel heeft daarvan
geen kennis. De westkant van de Krimpenerwaard is op de regio Rotterdam/Rijnmomd
georiënteerd. De raad van Nederlek is zich daarvan bewust mede omdat fracties uit beide
gemeente contacten onderhouden. De moties en uitspraken van beide gemeenten zijn
gelijkluidend.
In geval GS een besluit nemen dat haaks staat op de uitkomst van de onderzoeken die de
gemeenten lalen uitvoeren, zal Krimpen aan den IJssel tegenover GS komen te staan.
Krimpen aan den IJssel kan dan besluiten om Provinciale Staten op andere gedachten dan
die van GS te brengen. Of dat haalbaar is, zal blijken. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer
dan een besluit moeten nemen. Zullen GS dan bij hun besluit ook de overwegingen van
Krimpen aan den IJssel en Nederlek betrekken?
In 2010 zullen de raden een besluit moeten nemen op een moment waarop de gemeenten
nog niet weten wat GS in het herindelingontwerp zullen voorstellen. Is een besluit van de
raden voor een K2-gemeente nog van invloed op het besluit van GS? Is een K2/K4-optie
nevengeschikt aan een K1/K5-optie?
In het proces dat door de provincie is ingezet en dat de twee gemeenten doormaken, is
een ontmoeting van de gemeenteraden op 8 december 2009 gepland. Dan kunnen bij de
raden verwachtingen ontstaan. Aan het managen van die verwachtingen wordt gewerkt.
Krimpen aan den IJssel voedt en formuleert opvattingen. In dat proces worden ideeën en
opvattingen op schrift gesteld en aan GS overhandigd. Het proces kan als uitkomst hebben
dat Krimpen aan den IJssel zelfstandig verdergaat en zich oriënteert op de oostflank en de
samenwerking met Capelle aan de IJssel intensiveert. Dat kan ook gebeuren als Krimpen
aan den IJssel en Nederlek fuseren; daarmee wordt de oostflank versterkt. Voor de
stadsregio Rotterdam/Rij nmond is het een versterking als Nederiek of de westpunt van de
Krimpenenwaard daarin wordt betrokken. De twee raden zullen in februari 2010 beslissen
over welke optie de voorkeur verdient. Als GS later anders besluiten, zijn er twee posities.

3.

Maken van vervolgafspraken In het arhi-traject

De voorzitter vraagt welk moment het meeste geschikt is voor het vervolgoverleg.
Hef College stelt voor in de iweede heiit van januan 2010 dat vervolgoverleg te houden.
Het streven is erop gericht de resultaten van de onderzoeken medio januari 2010 aan GS
te overhandigen. De gemeenteraden zullen over de rapporten een uitspraak moeten doen.
De voorzitter acht het in het kader van het open overteg waarin met het College over de
bevindingen van de onderzoekers zal worden gesproken, niet gewenst een vervolgoverleg
te houden nadat de gemeenteraden over de onderzoeksrapporten hebben gesproken.
Het College deelt mee dat op 8 december 2009 over de onderzoeksresultaten zal worden
gesproken. De discussie over wat die resultaten betekenen afgezet tegen de criteria wat
een belangrijk deel van het onderzoek is, wordt begin januari 2010 gevoerd. Medio januari
2010 kan met GS worden gesproken.
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Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overleg.
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V r a g e n l i j s t G e d e p u t e e r d e Staten o p e n a r h i - o v e r i e g K r i m p e n e r w a a r d .

?

a
yraag 7;
Hoe staat u tegenover de door Gedeputeerde Staten gestarte arhi-procedure gericht
op duurzame versterking van de kwaliteit van het lokaal bestuur en een consistent
regionaal eindbeeld in de Krimpenerwaard?

^
i3>

Antwoord 1:
Zoals eerder aangegeven zien wij niets in de vorming van 1 Krimpenenwaardgemeente.
Vanuit onze eigen intrinsieke waarde zien wij nog steeds géén reden om de eigen
zelfstandigheid op te geven. De uitkomsten van de onlangs op 28 september 2009
gepresenteerde rapportage van een Bestuurkrachtskrachtmeting-nieuwe-stijl bevestigen
deze visie. Met inachtneming van enkele waardevolle aanbevelingen in de rapportage, is
onze gemeente zeer goed in staat om zelfstandig een duurzame versterking van de
kwaliteit van het lokale bestuur te bewerkstelligen.
V^raao 2:
Bent u het eens met Gedeputeerde Staten dat, gelet op de verdeeldheid van de
standpunten van de gemeenten in de Krimpenenwaard over de bestuuriijke
toekomst, deze bestuuriijke patstelling doorbroken moetworden?
Antwoord 2:
Voor zover wij dit kunnen beoordelen baseren Gedeputeerde Staten zich hierbij kennelijk
op de feitelijke verdeeldheid van standpunten van de 5 gemeenten, die sinds 2001 binnen
de gemeenschappelijke regeling K5 op verschillende terreinen samenwerken. Deze
samenwerking heeft tot nu toe kennelijk niet geleid tot een door Gedeputeerde Staten
gewenst doel, namelijk de samenwerking te gebruiken als opmaat voor een gemeentelijke
herindeling. Krimpen aan den IJssel maakt géén deel uit van de K5 en is nooit betrokken
geweest bij het vraagstuk van de herindeling. Wij kunnen daarom niel goed beoordelen of
er al sprake is van een bestuuriijke palstelling bij de andere 5 gemeenten, laat staan op
welke manier deze doorbroken zou moeten worden. Onze gemeente ziet zich niel ats partij
bij deze discussie en is van mening dat zij ten onrechte bij deze discussie wordt betrokken.
Vraao 3:
Vindt u de noodzaak aanwezig om de bestuurskracht van de gemeenlen in de
Krimpenenwaard duurzaam te versterken? Hoe kijkt u aan tegen de bestuurskracht
van uw eigen gemeente?
Antv/oord 3:
Wij hebben onvoldoende kennis om te kunnen oordelen over de noodzaak om de
bestuurskracht van de overige gemeenten in de Krimpenerwaard duurzaam te versterken.
Voor wat betreft onze gemeente zijn wij in algemene zin van mening dat het altijd
verstandig is om inspanningen te verrichten om de eigen bestuurkracht duurzaam te
versterken. Om die reden hebben wij dan ook onlangs een bestuurskrachtmeting-nieuwestijl laten uitvoeren door de Universiteit van Tilburg en PricewaterhouseCoopers. De
uitkomsten van dit onderzoek geven een realistisch beeld van de huidige bestuurskracht
van onze gemeente. Krimpen aan den IJssel komt uit dit onderzoek naar voren als een
bestuurskrachtige gemeente, die met inachtneming van enkele aanbevelingen van de
onderzoekers, zeer goed in staat moet worden geacht om duurzaam als krachtige
zelfstandige gemeente te kunnen functioneren.
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Vraag 4:
Gedeputeerde Staten hebben de gemeenten Schoonhoven, Vlist, Bergambacht.
Nederlek, Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel uitgenodigd voor dit overleg gericht
op een wijziging van de gemeentelijke indeling in de Krimpenenwaard. Bent u in dit
verband van oordeel dat de juiste gemeenten in het arhi-proces betrokken zijn?
Antwoord 4:
Nee, wij zijn nog steeds van oordeel dat onze gemeente ten onrechte betrokken is bij het
arhi-proces. De verdeeldheid van standpunten van de 5 gemeenten, die sinds 2001 binnen
de gemeenschappelijke regeling K5 op verschitlende terreinen binnen de Krimpenerwaard
samenwerken, is de feitelijke reden dat wij door Gedeputeerde Staten bij het proces zijn
betrokken. Voorheen zijn wij nooit betrokken geweest bij hel vraagstuk van de herindeling
en zien onszelf ook niet als partij in de discussie.
Indien we uitgaan van het feit dat Gedeputeerde Staten alle gemeenten uit de
Krimpenerwaard wensen te betrekken bij het arhi-proces, kunnen nog meerdere
gemeenten uitgenodigd worden. Voor zover ons bekend ligt een deel van de gemeente
Gouda eveneens binnen de grenzen van de Krimpenerwaard, terwijl ook een
bedrijventerrein van Schoonhoven deels op het gebied van de gemeente Lopik is
gevestigd. Bij een ruime interpretatie van het arhi-proces zou je dus ook de gemeenten
Gouda en Lopik kunnen betrekken.
Vraag 5:
Gedeputeerde Staten hebben met de start van de arhi-procedure de regie in dit
proces naar zich toegetrokken. Vindt u het denkbaar dat de zes gemeenten in de
Krimpenenwaard zelf in goed onderiing overleg tot een wijziging van de gemeentelijke
indeling kunnen komen en zo ja, op welke wijze en wanneer kan een regionaal
consistent eindbeeld worden gerealiseerd?
Antwoord 5:
Vastgesteld moet worden dat ten aanzien van het starten van de arhi-procedure in formele
zin nooit overieg is gevoerd met Krimpen. Wij zijn nooit in de positie geweest om hierover
met de provincie of de overige gemeenten van gedachten te wisselen, laat staan om in
goed onderling overieg een standpunt te bepalen. Om die reden achten wij het zeker
denkbaar dat de huidige 6 gemeenten in overleg kunnen komen tot een wijziging van de
gemeentelijke indeling. Zeker indien meerdere varianten bespreekbaar zouden worden
gemaakt, waarbij de mogelijkheid van gemeenten om zelfstandig le kunnen blijven niet op
voorhand wordt uitgesloten.
Vraag 6:
Kunt u andere varianten of alternatieven aandragen die eveneens leiden lot
duurzame versterking van de bestuurskracht van hel lokaal bestuur en een
consistenl regionaal eindbeeld in de Krimpenenwaard? Zoja, kunt u aangeven op
welke wijze en wanneer u met andere Krimpenenvaard-gemeenten die varianten of
alternatieven gaat realiseren?
Antwoord 6:
Indien de uitgangspositie een K6 betreft, dan zijn de varianten die voor onze gemeente
mogelijk zijn een K1/K5 variant (Krimpen zelfstandig) en een K2/K4 variant (Nederlek en
Krimpen samen als K2 en de overige gemeenten samen als K4). Een K6 als geheel wijzen
wij af. Naar de varianten K1/K5 en K2/K4 wordt momenteel door Krimpen en Nederiek in
gezamenlijkheid onderzoek gedaan. Andere gemeenten onderzoeken momenteel de K5 en
de K6 varianten.
Onze gemeente staat in de varianten K1/K5 en K2/K4 open voor samenwerking met de K5
of K4 binnen de Krimpenerwaard, gecombineerd met een bestuuriijke versterking aan de
oostflank van de Stadsregio Rotterdam, middels samenwerking met Capelle aan den
IJssel.
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Pas nadat de onderzoeken zijn afgerond (naar venwachting medio januari 2010) kunnen wij
aangeven welke variant onze voorkeur heeft. Het gemeentebestuur wil op een
verantwoorde manier een keuze kunnen maken op basis van objectieve gronden.
Vraag 7:
Deelt u de conclusie uit het advies van de Commissie-Leemhuis dat het perspectief
van de Krimpenerwaard-raad beperkt is?
Antwoord 7:
Onze gemeente maakt géén deel uit van de huidige K-5 samenwerking en is uit dien
hoofde niet in de Krimpenenwaard-raad vertegenwoordigd. Wij kunnen daarom over het
perspectief géén gefundeerd oordeel geven.
Vraag 8:
Hoe kijkt u aan tegen de regionale samenwerking (en dan in het bijzonder voor zover
van toepassing op het ISMH, de Stadsregio Rotterdam, de Veiligheidsregio Hollands
Midden en de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond) en hoe wilt u dat in de toekomst
georganiseerd zien?
Antwoord 6:
Onze gemeente maakt sinds de start van de Stadsregio - Rotterdam en de Veiligheidsregio
Rotterdam - Rijnmond deel uit van deze gemeenschappelijke regelingen. Wij zijn een
volwaardig partner binnen deze regelingen en slaan met volle overtuiging achter de
missies en visies. Wij hechten dan ook vanuit deze diep verankerde maatschappelijke
oriëntatie zeer aan een continuering van onze deelname aan beide gemeenschappelijke
regelingen, ook in de verre toekomst. Overigens maken wij u er op attent dat tot op heden
uit meerdere beleidsdocumenten de deelname van onze gemeente aan beide
gemeenschappelijke regelingen door zowel het Rijk als door de Provincie wordt
onderschreven.
Vraag 9:
Op welke wijze heeft u tot nu loe de inwoners van uw gemeente geïnformeerd over
de besluuriijke toekomst van uw gemeente?
Antwoord 9:
Via onze reguliere informatiedragers (website en informatieblad de Klinker) houden wij de
inwoners van onze gemeente op de hoogte van de voortgang van hel proces.
Vraag 10.
Bij het bepalen van maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijke herindeling geldt
op basis van het vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling van het kabinet
het uitgangspunt dat gemeenlen zelf verantwoordelijk zijn voor het betrekken van
inwoners en andere belanghebbenden bij het herindelingsproces. Op welke wijze
gaat u het maatschappelijk draagvlak organiseren?

Antwoord 10:
Wij zijn voornemens om zodra de lopende onderzoeken z i j n afgerond een
maatschappelijke discussie onder burgers en maatschappelijk middenveld te organiseren
met als onderwerp het standpunt van de Raad over de bestuuriijke herindeling in de
Krimpenenwaard (conform een ingediende motie tijdens de Raadsvergadering van 24
september 2009).
Vraag 11:
Op welke wijze wilt u bijdragen aan een gezamenlijke profielschets (ambitie, fysieke
en sociale omgeving, identiteit, dienstverlening, besturingsfilosofie enzovoorts) van
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de nieuw te vormen gemeente Krimpenenwaard?
Antwoord 11:
Wij zijn van mening dat tijdens dit open Arhi overleg niet kan en mag worden uitgegaan van
het gegeven van 1 nieuw te vormen gemeente Krimpenerwaard. Dit past niet in het
karakter van een open overieg. Er zijn tenslotte nog meerdere varianten mogelijk. Wij
vragen ons overigens af in hoeverre er sprake dient te zijn van een gezamenlijke
profielschets. Ons zijn dienaangaande geen beleidsdocumenten bekend, waarin dit is
beschreven.
Vraag 12:
Op welke wijze kan naar uw oordeel de identiteit van de kernen of dorpen in de
Krimpenerwaard bij een gemeentelijke herindeling bewaard blijven? Wat is uw visie
op kernenbeleid of wijkgericht werken?
Antwoonj 12:
Onze gemeente kenl thans géén specifieke kernen of dorpen binnen de gemeentelijke
grenzen. De gemeente is onderverdeeld in verschillende wijken, ieder met een min of meer
specifiek karakter. De algemene beleidsontwikkeling binnen de verschillende gemeentelijke
programma's is dan ook zoveel mogelijk gericht om rekening te houden met het specifieke
karakter van deze wijken.
Vraao 13.
Bent u bereid mee te werken aan een herindelingscan (onderzoek naar effecten
financieel beleid bij een herindeling) uit te voeren door de provincie en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?
(Toelichting: aan de hand van dit instrument worden de financiële consequenlies van
de nieuw te vormen 'fictieve' gemeente in kaart gebracht.)
Anhvoord 13:
Wij zijn daartoe uitsluitend bereid, indien in deze herindelingscan rekening zal worden
gehouden met meerdere varianten. Pas nadat de onderzoeken zijn afgerond (naar
venwachting medio januari 2010) kunnen wij aangeven welke variant onze voorkeur heeft.
Nadat het gemeentebestuur deze keuze op objectieve gronden heeft gemaakt, zal
medewerking worden verieend aan een herindelingscan voor deze variant.

Mr, A,F. Braams
28 oklober 2009
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Nederlek
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 30 oktober 2009 van 16.00 tot 17.10 uur

Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

J. Franssen
M. van Engelshoven-Huls
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

Commissaris van de Koningin, voorzitler
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
Adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot Wnd. burgemeester
dhr. P. Schouten
Gemeentesecretaris
dhr. R.P.A van de Haterd
Wethouder
dhr. C.J.M.W. Wassenaar
Wethouder
Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
GS hebben op basis van het rapport van de commissie Leemhuis vanwege het ontbreken
van eenstemmigheid tussen de gemeenten op 15 september 2009 besloten voor de
Krimpenerwaard de Arhi-procedure te starten. De voorgeschiedenis wordt als bekend
verondersteld. In het kader van de Arhi-procedure is besloten dit open overieg te voeren.
Het open overieg is bedoeld om:
• Colleges van betrokken gemeenten en GS de gelegenheid te bieden alles wat
betrekking heeft op een wijziging van de gemeentelijke indeling aan de orde te stellen;
• onderwerpen die nog niet voldoende zijn bekeken le bespreken;
• alle mogelijke herindelingvarianten te belichten;
• als dat wordt gewenst een vervolgoverieg te organiseren.
Deze periode duurt volgens de wet maximaal zes maanden en zal op 15 maart 2010
eindigen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van hel College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren.
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2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
wenselijkheid tot wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenerwaard

Positie Nederiek
Visie Coltege:
Voornamelijk de visie van de gemeenteraad van Nederiek zal worden venwoord. GS zijn
bekend met de raadsstukken.
Omdat de resultaten van de bestuurskrachtmeting aantonen dat de gemeente zelfstandig
kan blijven, geeft de gemeenteraad daaraan de voorkeur. Nederiek beseft dat dat gezien
ontwikkelingen in de omgeving, mogelijk een onhaalbaar standpunt is en dat niet alleen
moet worden bekeken wat goed is voor Nederiek maar rekening moet houden met buurgemeenten. Vandaar dat dit onderzoek met Krimpen aan den IJssel is gestart waarin wordt
geïnventariseerd of een fusie mel die gemeente haalbaar is. Beide gemeenten streven
naar de vorming van een robuuste gemeente van circa 43.000 inwoners. De raden van
Krimpen aan den IJssel en Nederlek latenna een eerste verkenning van het bureau Linze
Schaap nader onderzoek uitvoeren waarvoor een onderzoeksopzet door dat bureau en
door PricewaterhouseCoopers is geformuleerd. Beide gemeenten zijn opdrachtgevers. Die
onderzoeken zijn inmiddels van start gegaan en een eerste verkenning omtrent de
maatschappelijke oriëntatie van beide gemeenten is afgerond.
Binnenkort zal een bijeenkomst voor delegaties van beide Colleges en beide gemeenteraden worden georganiseerd waarin de resultaten van hel eerste onderzoek zullen worden
gepresenteerd. Het zou wenselijk zijn als daar een duidelijke aanwijzing uit voortkomt op
basis waarvan besluiten kunnen worden genomen.
Als een fusie met Krimpen aan den IJssel mogelijk is, kunnen de vier overige gemeenten in
de Krimpenenwaard een substantiële gemeente vormen. Die gemeenten zullen een andere
visie op hun toekomst hebben dan het westelijke deel van de Krimpenenwaard.
Reactie GS:
De vorige burgemeester heeft kort voor zijn vertrek zich voor zowel raad als College
onverwacht afgewend van de Krimpenerwaard en zich gericht tot Krimpen aan den IJssel.
Wat is de achteriiggende gedachte geweest bij het zoeken van contact met Krimpen aan
den IJssel? Kunnen ambities niet in de K5 worden gerealiseerd? Waarom was het lange
tijd geen probleem om in de K5 samenwerking te investeren?
Tijdens een bezoek aan Nederlek en Krimpen aan den IJssel in 2008 is in een gesprek met
de raad van Nederlek gebleken dat in tegenstelling tot het College, het vertrek uit de K5
voor de raad onbespreekbaar was. Wat is nadien gebeurd?
Reactie College:
Die ontwikkeling was niet onvenwachts; het College was daarbij betrokken. De
gemeenteraad was dat nlet.
In een bijeenkomst van het College met het MT van de gemeente is de vraag gesteld wat
het financieel, emotioneel en strategisch zou betekenen en welke risico's met bijvoorbeeld
de structuurvisie zouden worden gelopen, als Nederiek met een andere partner de ambities
zou waarmaken. Ook de maatschappelijke oriëntatie heeft in dit besluit een rol vervuld;
Nederiek is meer op het westen georiënteerd dan op het oosten of op Gouda.
De samenwerking in de K5 is nagestreefd omdat werd venwacht dat mel die samenwerking
de gemeente zelfstandig zou kunnen blijven.
Als een fusie noodzakelijk is, is het gewenst te streven naar de vorming van een gemeente
waarin inwoners zich thuis voelen; dat is een K2-gemeente. Daarnaast is het van belang
dat de gemeenten bij elkaar passen. Krimpen aan den IJssel heeft de ontwikkelingsfase
afgerond en werkt aan herstruclurering. Die ontwikkeling maakt Nederiek ook door. De
cultuur in Nederiek komt meer overeen met Krimpen aan den IJssel en gemeenten in het
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weslen. Daaruit blijkt dat Krimpen aan den IJssel en Nederlek beter bij elkaar passen dan
Nederiek past bij de K4-gemeenten.
Venwachl werd dat met de KS-samenwerking de cultuurverschillen minder zouden worden.
Dat is niet gebeurd vermoedelijk omdat verschillende agenda's bestaan omtrent de
doelstelling van de KS en daarover niet vrijuit werd gesproken. In de praktijk wordt veel
over processen gesproken en minder over de inhoud. Nederiek heeft in de K5
samengewerkt maar dat had ook met gemeenten ten westen van Nederlek kunnen zijn,
De verschillen tussen de K2 en K4 kunnen wellicht door hel standpunt van de provincie
over de K5 zijri versterkt. Bij een bezoek aan het provinciehuis enkele jaren geleden bleken
vier van de vijf burgemeesters voor herindeling te zijn. Eind 2008 waren vier van de vijf
gemeenteraden voor het zelfstandig blijven voortbestaan van de eigen gemeenle. De
voorstanders van herindeling werden daarin gesteund door de provincie. Dal standpunt van
de provincie was voor Nederlek aanleiding anders aan te kijken tegen de KSsamenwerking. Vermoedelijk ontstaat er in KS-verband niet die krachtige functionele
samenwerking waarbij elke gemeente baat zou hebben.

Reactie GS:
De verschillen in maatschappelijke oriëntatie en de bestuurscultuur vormen slechts een
aspect in de afweging die moet worden gemaakt over wat het beste voor dit gebied is.
GS dienen voor dit gebied een afweging te maken lussen enerzijds het behoud van de
besluuriijke eenheid van hel gebied, de opgaven van de gehele Krimpenerwaard, het
behoud van de landschappelijke en geografische identiteit en de opgaven die daarmee
samenhangen, de sociaaleconomische en culturele eenheid, de opgaven voor het gebied
van provincie en Rijk en anderzijds het opsplitsen van de Krimpenenwaard vanwege de
veronderstelde sterkere maatschappelijke oriëntatie tussen Nederiek en Krimpen aan den
IJssel.
Wanneer is die oriëntatie zichtbaar geworden?
Er moet een oplossing worden gevonden voor de Krimpenerwaard met zijn specifteke
kwaliteiten, uitdagingen en problemen. Hoe duurzaam is zo'n oplossing?
Reactie College:
Dat laatste is ook voor Nederlek het vertrekpunt.
Nederiek neemt deel aan het Veenweidepact. De te vormen K2-gemeente zou zich aan
haar verantwoordelijkheid voor die ontwikkeling niet mogen onttrekken.
In de K2-gemeente is bouwontwikkeling binnen de kernen van zowel Nederlek als Krimpen
aan den IJssel een gegeven. Nederlek onhwikkeit zich en doet dat meer dan de vier andere
gemeenten. Krimpen aan den IJssel is slechts zijdelings bij de Krimpenenwaard betrokken
en die gemeente voelt zich niet in de Krimpenerwaard thuis.
Het is ongewenst dat een K6-gemeente wordt geformeerd omdat de K2-gemeente een
andere cultuur zal hebben dan de K4-gemeenten. Het College en de raad hebben
verklaard geen banden te hebben met het oostelijke deel van de Krimpenerwaard. Als een
K6-gemeente zou ontstaan, is dat geforceerd en wordt een eenheid van twee elkaar niet
begrijpende onderdelen gecreëerd.
Betwijfeld wordt ook of de door GS genoemde afwegingen tegenover elkaar moeien
worden geplaatst. De maatschappelijke oriëntatie is evenals de taakstelling voor het gehele
gebied van belang. Waarom zouden deze belangen alleen in een KS of K6 kunnen worden
geregeld? Bij de vorming van een K2 gemeente zal geen afstand tot het gebied ontstaan.
De belangen van het gebied kunnen door hwee gemeenten worden behartigd als het
gemeenten betreft waarin inwoners zich thuis voelen. De belangen van het Groene Hart
worden door nheerdere samenwerkende gemeenten behartigd.
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Reactie GS:
Het College van Knmpen aan den IJssel heeft in het open overleg verklaard dat het geen
oriëntatie of aantoonbare bemoeienis met de Krimpenenwaard of tot voor kort met Nederlek
heeft gehad. De K2-gemeente zou betrokken kunnen worden bij de rest van de
Krimpenenwaard. Zijn de maatschappelijke oriëntafie die als argument is opgevoerd, de
identiteit van het gebied, het streven van de KS-gemeenten om tot samenwerking te komen
of om althans de verdeeldheid van het gebied tot meer eenheid te brengen, het
beschouwen van het gebied als een geheel in de afweging om te komen tot de K2-variant
betrokken? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
Reactie College:
Er wordt nog onderzoek verricht en er worden nog afwegingen gemaakt. Er is geen reden
om op basis van de vooronderstellingen aan te nemen dat het tegendeel het geval is. Als
met het College van Krimpen aan den IJssel wordt gesproken, is de zorg voor de
Krimpenenwaard een van de eersle aandachtspunten. Een voorbeeld is de polder Krimpen
waarover met Krimpen aan den IJssel afspraken zijn gemaakt. Vanuit eenduidige
besluitvorming is tol eenduidig beleid gekomen. Het College van Nedertek acht het
mogelijk de eigen doelstelling te realiseren. Bij de vorming van een K6-gemeente kan een
krachfige inbreng van het stedelijke gebied, voor het landelijke gebied ook van meenwaarde
zijn. Dat zal ook mogelijk zijn bij de vorming van een K2-gemeente en is niet afhankelijk
van de vorming van een K6-gemeente.
Drie gemeenten
Visie GS:
In de visie van het College van Krimpen aan den IJssel zijn er slechts twee mogelijkheden:
de vorming van de K2-gemeente of een zelfstandig blijvende gemeente Krimpen aan den
IJssel. Voor Nederlek zijn er ook twee mogelijkheden de fusie met Krimpen aan den IJssel
of een zelfstandige gemeente. Het resultaat zal zijn de vorming van drie gemeenten de K4,
Nederiek en Krimpen aan den IJssel.
Reactie College:
Er kan van drie gemeenten sprake zijn. Wellicht wensen meer gemeenten. Bergambacht
en Schoonhoven, zelfstandig te blijven. Schoonhoven zou voorstander van een K4/K2oplossing zijn en ziet dan mogelijkheden voor de K4-gemeente.
Mogelijke regionale ontwikkelingen
Visie GS:
De volgende ontwikkelingen zijn le verwachten:
• De resultaten van de heroverwegingen van het Rijk.
• Vooruitlopend op de beoordeling op de posifie en functie van de Waterschappen in de
herovenwegingscommissie is op inifiafief van de staatssecretaris voor Verkeer en
Waterstaat onder de Waterschappen een forse opschaiing te venvachten.
• De minister van Financiën heeft voorgesteld het aantal Walerschappen van 26 terug te
brengen lot 10 of 12.
• De Unie van Waterschappen heeft op grond van het crisispakket van het Kabinet een
taakstelling in te vulten.
• Er wordt gesproken over het terugbrengen van het aantal Veiligheidsregio's.
• Het Zuidplasgebied en gemeenten die zich ten westen daarvan bevinden kunnen zich
oriënteren op Rotterdam. Wanneer dit altes zat gebeuren Is onbekend maar het zal
gevolgen hebben voor dit gebied en daarmee wordt nu al in dit gebied rekening
gehouden.
• Een herindeling van Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan de Rijn zal na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010 waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Waddinxveen
en Gouda zulten naar verwachfing voor 2015 fuseren. Deze twee nieuwe gemeenten
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zulten elk meer dan 100.000 inwoners teiten. tn Zuid-Holtand zullen grotere gemeenten
ontstaan. Met de staatssecretaris van BZK is indringend over deze problematiek
gesproken en zij heeft de juistheid van het beteid van GS in deze bevestigd. Hel
herindelingskader is niet voor niets aangescherpt. Daardoor heeft de provincie de
mogelijkheid om beslissingen te nemen.
De vorming van een K2/K4-variant maar ook een KS-varianl kunnen een tussenstap zijn
naar een grotere gemeenle.
Reactie Cotlege:
Het zou gewenst zijn als deze visie duidelijker naar voren komt. In een bijeenkomst waarin
de gedeputeerde de gemeenteraden heeft toegesproken, zijn raden op basis van de
voorbeelden die zijn gegeven gesterkt in de opvatting dat zij ook in de huidige vorm
zelfstandig kunnen blijven. Hel reatiseren van twee gemeenten, een van 43.000 inwoners
en een van 41.000 inwoners is een forse stap voor de raden. De realisatie van een
gemeente met 84,000 inwoners is ongewenst omdat de bewoners van dit gebied zich
daarin ontheemd en verioren zullen voelen. Zo'n gemeente past niet In de cuttuur van de
Krimpenenwaard, Met de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard werd de raad gesterkt in
zijn opvatting om zelfstandig te kunnen btijven voortbestaan. Door die ontwikkeling is het
hel gesprek van het cotlege met de gemeenteraad over draagvlak voor de besluuriijke
loekomst in een ander perspecfief geplaatst.
Het is te venwachten dat de K2-variant kan rekenen op meer draagvlak Als op den duur
een grotere gemeente moet worden gevormd, zal niemand worden geschaad met het
realiseren van een tussenstap.
Veiligheidsregio
College:
Wordt omdat GS de adviezen van de commissie Leemhuis hebben overgenomen, ook
uitgegaan van een andere oriëntafie op de Veiligheidsregio?
Nederiek ligt op het kruispunt van drie rivieren in een gebied dat ook vanaf het water
bezien, in drie Veiligheidsregio's valt. Zoals vaker is verklaard is de huidige oriëntatie op
het westelijke deel van de Krimpenerwaard en baart de huidige indeling in geval van crises
of bij rampenbestrijding ernstige zorgen. Die problematiek kan worden opgelost als de K2
zich oriënteert op Rotterdam/Rijnmond en de K4 op Midden-Holland.
GS:
Als voor de KS-gemeente wordt gekozen is één oriëntatie op termijn voor hel hele gebied
nodig.
ISMH
Visie GS:
Waarschijnlijk zal het ISMH niet lang meer functioneren. De Rijnstreek wordt bij HollandRijnland gevoegd en er resteert weinig van het ISMH als de onhwikkelingen rond Gouda en
het Zuidplasgebied een feit zijn. Wat betekent dat voor de Krimpenenwaard als geheel?
Reactie College:
De brandweer gaat over naar Hollands-Midden. Dat is echter geen oplossing voor het
gebied. Het ISMH omvat slechts de Milieudienst en de GGD. Als Nederiek zou overgaan
naar Rotterdam/Rijnmond betekent dat een daling van het aantal inwoners dat in het ISMHgebied wonen van slechts 14.000 inwoners. Al de gehele Krimpenerwaard zou overgaan
betekent dal een veriies voor het ISMH van 53.000 inwoners.
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K6-variant
Visie GS:
Wordt beseft dat als een K2-gemeente op lermijn binnen de Randstad niet levensvatbaar
genoeg is, de K6-variant realiteit zal worden?
Venwezen wordt naar de BAR-gemeenten die een nehverk centrische samenwerking
kennen wat een opmaak naar een fusie op termijn zal zijn en naar ontwikkelingen tussen
gemeenten op Voorne-Putten. Het is noodzakelijk om te besturen op de langere lermijn.
Ook andere gemeenten in de stadsregio Rotterdam gaan op in grotere verbanden. De K2gemeente zal de kleinste gemeente in de stadsregio woorden. In een gesprek met de
burgemeester van Rotterdam heeft deze verklaard dat de regio in zijn ontwikkeling wordt
gehinderd door de vele gemeenlen in de regio.
Reactie College:
Het lijkt voorbarig een dergelijke stelling te betrekken. De K2 zal levensvatbaar zijn. De
gemeente zal circa 40.000 inwoners tellen. Waarom moeten er grotere gemeenten worden
gevormd?
De geschetste ontwikkelingen met die gemeenten zijn op termijn mogelijk. De toekomstvisie op de regio van GS behoeft niet de juiste te zijn. Een gemeente van 43.000 inwoners
kan in een samenwerkingsverband met gemeenten in een stedelijke regio voor een lange
termijn op een verantwoorde wijze bestaan. Betwijfeld wordt of in de Tweede Kamer de
visie van GS wordl gedeeld.
Positie Bergambacht
Visie GS:
ln het open overieg met Bergambacht heeft dat College verklaard dat een herindeling op
termijn onvermijdelijk zal zijn maar het College wenst eerst die taken af te ronden die de
gemeente op zich heeft genomen. Die visie was er ook in Nederlek. Daaruit blijkt dat de
gemeenten vooral de eigen belangen nastreven. Het schetsen van een helder eindbeeld
werd door het College van Bergambacht belangrijk bevonden.
Reactie College:
De K2/K4-wariant is voor een periode van 25 jaar mogelijk. Nederiek is 25 jaar geleden
gevormd. Over 25 jaar kan het bestaan van de K2-gemeente worden gevierd waarna kan
worden geconcludeerd dat die gemeente in een groter geheel zal opgaan. Er kan geen
argument worden genoemd om de gemeenteraad daar nu toe over te halen. Met deze stap
zou de raad tevreden kunnen zijn omdat een stukje maatwerk is gecreëerd waarbij
inwoners zich thuis voelen. Inwoners zijn aan de streek gebonden hebben een bepaalde
manier van met elkaar omgaan en dat kan hen zo nog wel 25 jaar worden gegund.
Knmpen aan den IJssel zelfstandig
Visie GS:
Samen met Krimpen aan den IJssel worden onderzoeken uitgevoerd. Het is mogelijk dat
Krimpen aan den IJssel besluit zelfstandig voort te blijven bestaan. Dan ontstaat ervoor
Nederiek een probleem, GS kunnen van mening zijn dat een gemeente als Nederiek geen
toekomst heeft. Welke visie heeft het College daarop?
Wordt een KS-varianl voorgestaan als de KS-variant niet haalbaar is?
Als Krimpen aan den IJssel kiest voor zelfstandig blijven voortbestaan, is het zelfstandig
blijven voortbestaan van Nederlek geen optie.
Reactie College:
Volgens het College zal de vorming van een KS-gemeente een bedreiging zijn en die opfie
zal worden bestreden. De realisatie van de K2/K4-variant is de enige optie.
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Krimpen aan den IJssel zal in eerste instanfie kiezen voor zelfstandig blijven voortbestaan.
Een fusie met Nederlek wordt als een gelijkwaardig onderzoeksdoel gezien. Na een fusie
zal Krimpen aan den IJssel zich beschouwen als een gemeenle die zelfstandig is. De
K4/K2-variant past in de visie van Krimpen aan den IJssel op het gebied. Als een K6variant wordt gevormd, zal het jaren duren voordat het onderscheid naar gemeente van
herkomst zal zijn verdwenen. De raad van Krimpen aan den IJssel werd kort voor de zomer
geconfronteerd met de herindelingdiscussie. Nederlek was daarin verder gevorderd.
Reactie GS:
ln de laatste jaren, dus ook voordat de commissie Leemhuis werd geïnstalleerd, zijn
gesprekken mét het College en raad van Krimpen aan den IJssel en de andere gemeenten
in de Krimpenenwaard over herindeling gevoerd. De gemeenten wist dat zij met deze
problematiek zal worden geconfronteerd.
Er is kennis genomen van de gelaagde aanpak van het College. Het Coltege zal zich
moeten beraden wat mogelijk is als een voorgestane variant niet haalbaar zijn.
Reactie College:
Het is gewenst daarover meer informafie te ontvangen.
De beide Colleges zijn duidelijk in hun opvatfing. De twee gemeenteraden dienen om
draagvlak te krijgen, vaker bijeen te komen. In die bijeenkomsten zullen presentaties
worden verzorgd en op die wijze kunnen de raden een klankbordgroep worden. De raad
van Krimpen aan den IJssel heeft meer tijd nodig om daarover een standpunt in te nemen
en erover te discussiëren. De raad van Nederiek wenst daarop te wachten totdat de
onderzoekresultaten bekend zijn. Daaruit zal blijken dat de K2-variant een robuuste
gemeente zal worden. Dat zal niet mogelijk zijn als een K6 moet worden gerealiseerd. De
ervaring leert dat de Krimpenenwaardraad geen samenhang vertoont.
Visie GS:
GS hebben in deze nog geen conclusies getrokken maar een keuze voor de K2/K4-variant
is op termijn een keuze voor de K6. Wie voor KS kiest, kiest op termijn voor een andere
oplossing voor Krimpen aan den IJssel. Die redeneeriijn is terug te vinden in het rapport
van de commissie Leemhuis, De K2/K4-variant kan als een tussenstap dienen voor de K6
die op termijn zal worden gerealiseerd. Een gemeente met 40.000 inwoners lijkt in de
Randstad niet levensvatbaar.
Reactie College:
De tweede keuze is de K6-variant omdat de KS een probleem is. Dit is een te grote stap.
Een gemeente Kaag en Braassem met 32.000 inwoners krijgt een door de Kroon
benoemde burgemeesler. Ook die gemeente is in de optiek van de provincie dus een
tussenstap in een ontwikkeling.
Op welke wijze kanK2/K4 in deze procedure worden ingepast?
Visie GS
Op die laatste vraag wordt verwezen naar de uitleg over de Arhi-procedure. De start van
een Arhi-procedure betekent niet per definifie dal er een herindeling komt. Een Arhiprocedure kan worden gestopt. Deze Arhi-procedure is voor zes gemeenten gestart en in
de procedure moeten alle mogelijke herindelingvarianten worden besproken. Er zal dus
geen afzonderiijke Arhi-procedure worden gevolgd voor de K2 of de.K4.
Een herindeling moet mel de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand komen wil het
voorstel in de Tweede Kamer worden aangenomen.
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3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De gedeputeerde deelt mee dat medio januari 2010 een tweede overieg zal worden
gehouden.
GS hebben nog geen opvatfing over mogelijke varianten.
Als alle gemeenten voor de K2/K4-variant zijn, zal het voor GS lasfig zijn om de Tweede
Kamer een andere optie voor te leggen.
Het College deelt mee dat een vooriopig onderzoeksresultaat gereed is. Dat resultaat moet
nog nader worden onderzocht. Voor het kerstreces zullen de uitkomsten van de
onderzoeken beschikbaar zijn. Dan wordt duidelijk welke varianl de wenselijke variant is. In
januari of februari 2010 zal een draagvlakonderzoek kunnen worden gehouden.
Het wordt op prijs gesteld als een delegatie van de raad een gesprek met GS kan hebben.
De voorzitter deelt mee dal wensen voor vervolggesprekken worden geïnventariseerd en
na deze eerste gespreksronde wordt een opzet voor vervolggesprekken opgesleld. Er zal
ook met vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld worden gesproken.
Er zal wellicht een Salomonsoordeel moeten worden geveld.

4.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Ouderkerk
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 30 oktober 2009 van 17.15 - 17.45 uur

Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

J. Franssen
M. van Engelshoven-Huls
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

Commissaris van de Koningin, voorzitter
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
Adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. J. de Prieëlle
Wnd. burgemeester
dhr. G.H. Logt
Gemeentesecretaris
mw. M.G. Boe re-Schoondenwoerd Wethouder
Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom,
GS hebben op basis van het rapport van de commissie Leemhuis vanwege het ontbreken
van eenstemmigheid tussen de gemeenten op 15 september 2009 besloten voor de
Krimpenenwaard de Arhi-procedure le starten. De voorgeschiedenis wordt als bekend
verondersteld. In het kader van de Arhi-procedure is besloten dit open overieg le voeren.
Hel open overleg is bedoeld om:
• Colleges van betrokken gemeenten en GS de gelegenheid te bieden alles wat
betrekking heeft op een wijziging van de gemeentelijke indeling aan de orde le stellen;
• ondenwerpen die nog niet voldoende zijn bekeken te bespreken;
• alle mogelijke herindelingvarianlen te belichten;
• als dal wordt gewensl een vervolgoverieg te organiseren.
Deze periode duurt volgens de wet maximaal zes maanden en zal op 15 maart 2010
eindigen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verslag benutten
om de raad over dll gesprek te informeren.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
wenselijkheid tot wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenerwaard

Positie Ouderkerk
Visie College:
Naar aanleiding van de besluurskrachtmeting heeft de gemeenteraad in december 2008
zich in een motie uitgesproken voor de vorming op korte termijn van één gemeente in de
Krimpenerwaard bij voorkeur bestaande uit de huidige KS-gemeente. De gemeente
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Ouderkerk verkeert niet een desolate positie, maar ziel haar bestuuriijke toekomst
zelfbewust tegemoet. De gemeente wordt steeds vaker met decentrale taken
geconfronteerd waardoor het takenpakket van de gemeente steeds groter wordt en de
gemeente tegen haar beperkingen aanloopt. Met de provincie en rijksinspecteur is
afgesproken dat voor 2010 en de daarop volgende drie jaren een sluitende begrofing wordt
overgelegd. De komende jaren kan dank zij de bestuuriijke en ambtelijke inzet en vanwege
de samenwerking in de KS, de gemeenle nog zelfstandig blijven maar voor de langere
termijn zal de gemeente conform de eerder genoemde motie moeten opgaan in een
grotere gemeente. In een motie in juni 2009 spreekt de raad zich uit te streven naar
verdergaande intensieve samenwerking. In het kader van de KS zal worden getracht die
strategische samenwerking te intensiveren.
Inmiddels had Nederiek contact opgenomen met Krimpen aan den IJssel. Op dat moment
dreigde die samenwerking even minder intensief te worden. De gemeenten hebben
niettemin beslolen die samenwerking verder gestalte te geven.
Reactie GS:
Er is enige commotie ontstaan over de wijze waarop GS op de mofie uit december 2008 en
brief hebben gereageerd. Wat beoogde de raad om deze motie aan te nemen en welke
acties zijn ondernomen om tot die grotere gemeente te komen?
Op het moment dat deze mofie werd aangenomen, waren de standpunten van de andere
gemeenten bekend. Die gemeenten hebben een andere visie en alleen Ouderkerk is de
mening toegedaan dat de K5-gemeenten zouden moeten streven naar een fusie. Daartoe
is het nog niet gekomen en ook pogingen daartoe nadien hebben dat niet weten te
bewerkstelligen.
De provincie heeft gemeend de regie te moeten gaan voeren. In de brief aan GS is
verwoord dat dat niet de bedoeling van de raad van Ouderkerk was. Het zou ook niet de
bedoeling zijn geweest te wachten tot de evaluatie naar aanleiding van het SBGO-rapport
maar nu te gaan werken aan een herindeling.
Op 18 december 2008 is eerder genoemde mofie in de raad aangenomen. In maart 2009 is
de commissie Leemhuis met haar werk begonnen. In die tussenliggende periode hebben
GS moeten vaststellen dat de oproep van de raad van Ouderkerk die in haar motie
besloten lag, om lot een eigen aanpak te komen, niet zou slagen.
Is er binnen de gemeente Ouderkerk sprake van een gescheiden oriëntafie? Is het juist dat
Gouderak op Gouda en Ouderkerk op Krimpen aan den IJssel is georiënteerd? Is dat in dit
proces van belang?
Reactie College:
Meer dan eens zijn de gesprekken tussen de Colleges geweest maar er zijn geen
gezamenlijke standpunten ingenomen. Sommige colleges stonden een fusie in 2012,
andere in 2013 voor. Weer andere Colleges vermoeden dat hun gemeenteraad na het
nodige overieg alsnog tot een herindeling zou besluiten.
Vlist is een gemeente die in tweede instantie voor herindeling koos.. Nederlek benadrukte
het zelfstandig blijven voortbestaan en wenste te wachten met maatregelen tot 2012 of
2013. De raad van Ouderkerk wenst niet te wachten en wenst op korte termijn een
herindeling.
Het is juist dat tussen het aannemen van de motie op 18 december 2008 en de start van de
werkzaamheden van de commissie Leemhuis aan die oproep geen gehoor is gegeven.
De andere gemeenten hebben Ouderkerk verweten dat zij aan GS zou hebben gevraagd
acfie te ondernemen, hetgeen niet het geval is..
Als over de oriëntatie of positie van Ouderkerk wordt gesproken, wordt over de gehele
gemeente gesproken. Er bestaan verschillen tussen de kernen Gouderak en Ouderkerk
aan den IJssel. Er worden geluiden vernomen dat ondanks het feit dat alleriei
voorzieningen zijn gerealiseerd het dorp achtergesteld wordt bij Ouderkerk aan den IJssel.
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Reactie GS:
In het herindelingontwerp zal, aannemend dat de conclusie van het open overleg in de
richfing van herindeling zal gaan, worden aangeven dat die motie een cruciaal moment is
geweest. GS hebben niet aanstonds de regie genomen maar hebben moeten vaststellen
dat enkele maanden nadal de motie was aangenomen, de gemeenten geen eenduidig
standpunt hebben kunnen innemen.
GS zouden ook op grond van het gedrag van de vijf gemeenlebesturen tol deze conclusie
zijn gekomen.
Samenwerking in KS-verband
Visie GS:
Heeft de KS-samenwerking nadien een positieve impuls gekregen?
In het open overleg met het College van Bergambacht is beweerd dat na het aannemen
van de betreffende motie door de raad van Ouderkerk, de samenwerking in de K5 een
posifieve impuls heeft gekregen en het daarom niet nodig zou zijn geweesl dat de provincie
zou interveniëren met de instelling van de commissie Leemhuis.
Reactie College;
Een positieve impuls tot samenwerking was daarvoor, in deze collegeperiode, al gegeven.
De vijf Colleges zijn in deze collegeperiode tot een posifieve manier van samenwerking
gekomen. Ook daarvoor, vanaf 2006, ts intensiever en op een goede manier samengewerkt. De woonvisie voor dit gebied en de huisvesfingsverordening zijn daarvan goede
voorbeelden. Daarin hebben de gemeenten geleerd concessies te doen in lokale belangen
ten behoeve van de belangen van het gebied.
De conclusies van de commissie Leemhuis worden niet gedeeld. De samenwerking
verloopt steeds beter. Gemeenten weten elkaar te vinden en in het ISMH-verband vormen
de KS-gemeenten een eenheid. Er is in die samenwerking een stevig fundament gelegd.
De burgemeester heeft tijdens zijn eerste vergadering van hel DB en AB van het
samenwerkingsverband ervaren dat er sprake was van een intensieve samenwerking. Een
dergelijke vorm van samenwerking was niet op Goeree-Overfiakkee of in de Hoeksche
Waard tot stand gekomen.
IDe fracties van SGP en ChristenUnie nemen een ander standpunt in over een eventuele
herindelingsvariant maar juichen de samenwerking juist toe .
Reactie GS:
De standpunten van die fracfies zijn bekend.
Vastgesteld wordt dat volgens het College van Ouderkerk een herindeling noodzakelijk is
ondanks dat er sprake is van een goede samenwerking. De overwegingen van de
commissie Leemhuis worden niet onderschreven.
Reactie College:
Daarmee wordt ingestemd. Bestuuriijk wordt gewerkt aan de structuurvisie en wordt op
economisch lerrein ook samengewerkt.

Positie Nederlek
Visie GS:
Nadien heeft Nederiek zich gewend tot Krimpen aan den IJssel. Welke visie heeft hel
College daarop?
Reactie College:
Als er in KS-verband op een goede manier wordt samengewerkt, is het te betreuren als een
gemeente besluit zich op een andere gemeente buiten KS-verband te oriënteren. Op grond
van argumenten moet duidelijk worden waarom dat is gedaan en moet worden geprobeerd
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die gemeente terug te brengen in het KS-verband, Er is op een beheerste wijze op deze
ontwikkeling gereageerd en er is op aangedrongen in K5-verband verder te gaan. Wat in
de krant wordt vermeld is minder relevant. Een gemeente heeft natuuriijk het recht zich op
een andere gemeente te oriënteren, maar betwijfeld wordt of daarmee de belangen van de
KS worden gediend,
Positie K5
Visie College
Met betrekking tot de andere opfies dan KS is het voor de Krimpenerwaard van belang dat
een bestuurlijke oplossing wordt gekozen die aan het hele gebied recht doet. De KSgemeenten zijn op velerlei fronten één geografisch gebied. Het kan betekenen dat de K5
en Krimpen aan den IJssel een gemeente worden ondanks dat die gemeente zaken met
Capelle aan de IJssel doet.
Het is ongewenst en zou geen recht doen aan de Krimpenenwaard als er een eenheid uit
de K5 wordt gelicht. De KS-gemeenten zijn economisch gezien een eenheid, heeft vitale
kemen en een Groene Hart- en buiten gebiedbeleid. Ondanks dat Schoonhoven weinig
buitengebied heeft, behoort Schoonhoven ook tot de KS. Het zou daarnaast ook voor het
Veenweidepact niet goed zijn als daarin bestuuriijk een scheiding wordt aangebracht. Ook
agrariërs in het dal gebied kunnen dan een probleem krijgen.
De KS-gemeenten hebben veel raakvlakken met elkaar en mogen bestuuriijk niet
gescheiden worden. Een KS-gemeenle zal meer kracht hebben om de vilale kernen in
stand te kunnen houden door het voorzieningenniveau daar te behouden.
Reactie GS:
Het is gewenst dieper in te gaan op de geografische eenheid en de problemen die in dat
gebied spelen. Kan het College in het kader van het open overleg onderbouwen waarom
de eenheid van de Krimpenerwaard niet mag worden doorbroken? Andere gemeenten in
de Krimpenenwaard menen dat dat mogelijk is.
De volgende varianten zijn mogelijk:
• Bergambacht is voor de realisatie van de KS en eventueel de K6-gemeente.
• Krimpen aan den IJssel wenst zelfstandig te blijven of met Nederlek te fuseren zodat
een K2-gemeente wordt gevormd.
• Nederlek is voor de vorming van een K2-gemeente, zelfstandig blijven of voor een
K2/K4-variant. Betwijfeld wordt of Nederiek zich in voldoende mate realiseert dat die
variant op den duur een K6-gemeente zal betekenen.
Kan het College zich verdiepen in de verschillende varianten? Het is voor de visie van
Ouderkerk van belang dal al deze varianten zijn bestudeerd. Zonodig kan daarover in een
vervolgoverleg worden gesproken.
Reactie College:
Een vervolggesprek is gewenst.
Met de gemeenteraad wordt ondanks dal in het duale systeem over een herindeling het
College het overieg voert, over de herindeling gesproken. College en gemeenteraad
hebben over de herindeling dezelfde opvatting. Er wordt voor de KS-variant gekozen omdat
er goed is en wordt samengewerkt en de gemeente op dezelfde lijn zitten. Een SETAmodel is ongewenst Een opschaiing die ertoe doet moet worden gerealiseerd; de nieuwe
gemeente moet tenminste 40.000 inwoners tellen. In de K2/K4-variant wordt dat aantal
gerealiseerd maar van meer belang is de eenheid van het KS-gebied. De voorkeur blijft
naar de KS uitgaan. De motie biedt ruimte omdat daarin wordt gesproken bij voorkeur de
KS-gemeenten.
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Positie Krimpen aan den IJssel
Visie GS:
Als wordt gekozen voor een K5-gemeente komt de gemeenle Krimpen aan den IJssel in
een lastige positie. Zal Krimpen aan den IJssel naar de Krimpenenwaard komen of zijn
andere oplossingen denkbaar?
Reactie College:
Die vraag moet aan Krimpen aan den IJssel worden gesteld. Die gemeente maakt deel uit
van het geografisch gebied de Krimpenenvaard maar oriënteert zich al jaren op
Rotterdam,.
Positie Schoonhoven
Visie GS:
Zijn er conlacten met de gemeente Schoonhoven? Worden met die gemeente gesprekken
gevoerd over de bestuuriijke toekomst van de Krimpenenvaard?
Reactie College:
Er wordt alleen in KS-verband met Schoonhoven gesproken. Er is niet op uitnodiging van
Schoonhoven mel Ouderkerk over een andere variant gesproken.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat volgens het College de samenwerking in K5-verband beier is
geworden,, opschaiing noodzakelijk is, waarbij door Ouderkerk wordl geopteerd voor de
KS-gemeente en een andere variant niel aan de orde is.
Het College onderschrijft die conclusie.

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De voorzitter zegt loe dal er half januari 2010 een vervolggesprek zal komen.

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Bijlage

Vraag
1

Hoe staat u tegenover de door Gedeputeerde Staten gestarte arhi-procedure
gerichl op duurzame versterking van de kwaliteit van het lokaal bestuur en een
consistent regionaal eindbeeld in de Krimpenenwaard?
Opvatting college:
Wij hebben eerder kanttekeningen bij het proces geuit. Uileindelijk zijn wij positief over het
feit dat het nu gaat gebeuren. Iets meer tijd nemen en Gouda horen was wijzer geweest.

Vraag
2

Bent u het eens met Gedeputeerde Staten dat, gelet op de verdeeldheid van de
standpunten van de gemeenten in de Krimpenenwaard over de bestuuriijke
toekomst, deze bestuuriijke patstelling doorbroken moetworden?
Opvatting college:
Gedeputeerde Staten zijn sterk gericht op een zogenaamde patstelling in de
Krimpenerwaard. Wij herkennen de genoemde bestuurlijke houdgreep'wel. De verschillende
gemeenten hadden verschillende venwachtingen en doelstellingen ten opzichte van de
samenwerking. Liever gezien dat KS zelf regie in handen had genomen. Op zich
doorbreken begrijpelijk, maar de wijze waarop verdient niet de schoonheidsprijs
Vraag
3

Vindt u de noodzaak aanwezig om de bestuurskracht van de gemeenten in de
Krimpenenwaard duurzaam te versterken? Hoe kijkt u aan tegen de
bestuurskracht van uw eigen gemeente?
Opvatting college:
Eerste deel is Ja.
De versterking en verbetering van de bestuurskracht van de K5-gemeenten was één van de
doelstellingen van de samenwerking.
Bestuurskrachtrapport geeft aan niet alle taken te kunnen verrichten/vervullen nu en in de
toekomst.

Vraag
4

Gedeputeerde Staten hebben de gemeenten Schoonhoven, Vlist, Bergambacht,
Nederlek, Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel uitgenodigd voor dit overieg
gericht op een wijziging van de gemeentelijke indeling in de Krimpenenvaard. Bent
u in dit verband van oordeel dat dejuiste gemeenten in het arhi-proces betrokken
zijn?
Opvatting college:
Nee, voorkeur KS.

Gedeputeerde Staten hebben met de start van de arhi-procedure de regie in dit
proces naar zich toegetrokken. Vindt u het denkbaar dat de zes gemeenten in de
Krimpenerwaard zelf in goed onderiing overleg tol een wijziging van de
gemeentelijke indeling kunnen komen en zo ja, op welke wijze en wanneer kan
een regionaal consistent eindbeeld worden gerealiseerd?
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Opvatting college:
Gaat om 5 gemeenten. Deze vraag wordt op het verkeerde moment gesteld en moet op dit
moment negaiief worden beantwoord.

Kunt u andere varianten of alternafieven aandragen die eveneens leiden tot
duurzame versterking van de bestuurskracht van het lokaal bestuur en een
consistent regionaal eindbeeld in de Krimpenerwaard? Zoja, kunt u aangeven op
welke wijze en wanneer u met andere Krimpenenwaardgemeenten die varianten of
alternatieven gaat realiseren?
Opvatting college:
De achteriiggende gedachte van de vraag is het college niet bekend.
Buiten herindeling: als de vraag wordt gesteld vanwege een alternatief voor de herindeling
dan is het antwoord dat partijen in de raad sterk voor samenwerking zijn

Deeit u de conclusie uit het advies van de commissie-Leemhuis dat het
perspecfief van de Krimpenenwaardraad beperkt is?
Opvatting college:
Juist de commissie Leemhuis gaat voorbij aan het goede dat is gepresteerd, de wilskracht
die tot uitdrukking is gekomen in de Krimpenenwaardraad en de bevoegdheden die vanuit
gemeenten naar KS-niveau zijn gebracht en die nu moet leiden tot één gemeente.
Samenwerking is sterk verbeterd laatstejaren. Nodige bereikt.
Vraag 7

Hoe kijkt u aan tegen de regionale samenwerking (en dat in het bijzonder voor
zover van toepassing het ISMH, de Stadsregio Rolterdam. de Veiligheidsregio
Hollands Midden en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en hoe wilt u dat in
de toekomst georganiseerd zien?
Opvatting college:
Vraag
8

Krimpenerwaard is geworteld in het groene hart.
De regionale samenwerking is nu niet aan de orde, deze vraag is veel te vroeg.

Op welke wijze heeft u tot nu toe de inwoners van uw gemeente geïnformeerd
Vraag
9
over de bestuurlijke toekomst van uw gemeente?
Opvatting college:
Via lokale politiek, maar ook via een beg roti ngs krant bijvoorbeeld
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Bij het bepalen van maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijke herindeling
geldt op basis van het vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling van het
kabinet het uitgangspunt dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het
betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij het herindelingsproces.
Op welke wijze gaat u het maatschappelijk draagvlak organiseren?
Opvatting college:
Zodra het herindelingsvoorstel klaar is, zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het
nader betrekken van de bevolking.
Vraag
10

Op welke wijze wilt u bijdragen aan een gezamenlijke profielschets (ambitie,
fysieke en sociale omgeving, idenfiteit, dienstverlening, besturingsfilosofie
enzovoorts) van de nieuw te vormen gemeente Krimpenerwaard
Opvatting college:
Vraag
11

Dat is te zijnertijd aan de orde, aftiankelijk van de keuze.
Op welke wijze kan naar uw oordeel de identiteit van de kernen of dorpen in de
Krimpenenvaard bij een gemeentelijke herindeling bewaard blijven? Wat is uw
visie op kernenbeleid of wijkgericht werken?
Opvatting college:
Vraag
12

Door een specifieke vorm van dorpsgericht werken/kerngericht werken . De identiteit kan
ook gewaarborgd worden in een andere bestuuriijke omgeving
Bent u bereid mee te werken aan een herindelingscan (onderzoek naar effecten
financieel beleid bij een herindeling) uit te voeren door de provincie en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelafies? Toelichfing: aan de
hand van dit instrument worden de financiële consequenties van de nieuw te
vormen 'fictieve' gemeente in kaart gebracht.
Opvatting college:
Vraag
13

Ja, als ook een KS-gemeente doorgerekend wordt.
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Verslag van het bestuurlijk overleg t u s s e n
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van S c h o o n h o v e n
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 30 oktober 2009 van 18.30 tot 19.30 uur
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Aanwezig:
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dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

J. Franssen
M. van Engelshoven-Huls
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

Commissaris van de Koningin, voorzitter
Gedeputeerde pnDvincie Zuid-Holland
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
Adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

D.W de Cloe
J. Sluizeman
J. Beugelaar
P.P. Matheij

Wnd. burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder

Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening en mededelingen

De voorzifter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
GS hebben op basis van het rapport van de commissie Leemhuis vanwege het ontbreken
van eenstemmigheid tussen de gemeenten op 15 september 2009 besloten voor de
Krimpenerwaard de Arhi-procedure te starten. De voorgeschiedenis wordt als bekend
verondersteld. In het kader van de Arhi-procedure is besloten dit open overieg te voeren.
Het open overieg is bedoeld om:
• Colleges van betrokken gemeenten en GS de gelegenheid le bieden alles wat
betrekking heeft op een wijziging van de gemeentelijke indeling aan de orde te stellen;
• onderwerpen die nog niet voldoende zijn bekeken te bespreken;
• alle mogelijke herindelingvarianten te belichten;
• als dal wordt gewenst een vervolgoverieg te organiseren.
Deze periode duurt volgens de wet maximaal zes maanden en zal op 15 maart 2010
eindigen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
wenselijkheid tot wijziging van de gemeentelijke indeling in de
KrimpenenA/aard

De procedure
Visie College:
Met de start van deze herindeling kan worden ingestemd omdat er een herindeling in de
Krimpenenwaard zeer gewenst is. Die visie was elk College van wetke samenstelling dan

ook toegedaan. Daarbij dient een zo kort mogelijke procedure te worden gebruikt. Voor het
samenweri<ingsverband van de vijf gemeenten bestond weinig enthousiasme omdat het
een uitholling van de taken van de gemeente inhoudt en bij het overgaan naar dat verband
van elke taak de invloed van de gemeenteraad minder wordt. Er is een bestuuriijke relatie
maar ook niet veel meer, tussen die vijf gemeenten.
In de brief van februari 2009 wordt nog over vijf gemeenten gesproken en is gemeld dat de
posifie van Krimpen aan den IJssel zal worden bezten. In het voorstel van, GS van juni
2009, dat op het advies van de commissie Leemhuis was gebaseerd, wordt niet over vijf
maar over zes gemeenten gesproken en wordt toegezegd dat er nog een onderzoek zal
volgen over de positie van Krimpen aan den IJssel. In de discussies in Schoonhoven blijkt
dat de animo om Krimpen aan den IJssel bij de herindeling te betrekken, minimaal is.
Op dit moment worden allerlei onderzoeken uitgevoerd met de venwachting dat daardoor
de termijnen worden opgerekt. De provincie heeft de procedure goed gevolgd door met
besluurskrachlmefingen te beginnen. De procedure moet ook nu goed worden gevolgd.
Schoonhoven heeft als eerste aan een dergelijk onderzoek meegewerkt. De gemeente is
geen mede-opdrachtgever aan een onderzoek dat in opdracht van Bergambacht wordt
uitgevoerd omdat er al een bestuurskrachtonderzoek was uitgevoerd en de K4 variant niet
volwaardig in dat onderzoek wordt opgenomen.
GS zullen de steun van Schoonhoven in dit herindelingproces krijgen. Sommige Colleges
spreken zich niet over een herindeling uit. Nederiek kan met Krimpen aan den IJssel
fuseren als daarvoor draagvlak bestaat. Als dat zal gebeuren zal het College van
Schoonhoven zich daar zeker niet tegen verzetten.
Het is bekend dat onderdeel van deze procedure een financiële scan is. Daarover is al met
de provincie gesproken en daarbij heeft de gemeente erop aangedrongen deze scan zo
spoedig mogelijk uit te voeren. Een dergelijk onderzoek door een extem bureau is niet
nodig; dat werkt vertragend.
Het is ongewenst dat het proces wordt vertraagd; dat wordt wel voorzien. Er zou in 2008
een evaluafie omtrent de samenwerking worden gehouden. Dal was gewenst om tot een
herindeling te kunnen komen. De voortgang in het proces moet worden bewaakt omdat de
termijnen in deze procedure geen fatale termijnen zijn maar tennijnen van orde. Als een
proces lang duurt, neemt de kwetsbaarheid van vooral het ambtelijk apparaat toe, hetgeen
zorgen baart.
Reactie GS:
In het arhi-besluit wordt gesproken over een herindeling van de Krimpenenwaard waarbij
zes gemeenten zijn betrokken. Daarmee wordt geen uitspraak gedaan over de eindsituatie.
Als wordt gekozen voor de K4-variant zal er op tennijn gezien de bestuuriijke
ontwikkelingen in andere gemeenten, een K6-gemeente ontstaan omdat de K2/K4-variant
op termijn niet levensvatbaar zal zijn.
Nu de Arhi-procedure is gestart omdat de gemeenten niet tot een eenduidig beeld zijn
gekomen, moet worden beseft dal een ongewenst einduitkomst mogelijk Is.
Reactie College:
Vastgesteld moet worden dat het arhi-besluft niet goed is gelezen. De onhvikkeling naar
één KB-gemeente blijkt niet uit de door de provincie geëntameerde bestuurskrachtmetingen
die in Zuid-Holland onderdeel van het proces zijn. Alle gemeenten hebben in de laatst
gehouden mefing beter gescoord dan in de vooriaatste meting. Aan dergelijke metingen
wordt overigens ook weer niet teveel waarde gehecht omdat die nog meer
geprofessionaliseerd kunnen worden.
De term "op termijn" is betrekkelijk zoals o.a. uit de ontwikkeling in de Bommelerwaard
blijkt. Bij een K2/K4-variant nu kan over 15 jaar alsnog worden besloten één gemeente te
creëren, maar het kan ook niet.
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Er wordt beseft dat een ongewenst einduitkomst mogetijk is. De raad zal dan venwijzen
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naar de situatie rond Maarssen en Breukelen. Nadat GS en PS een besluit hebben
genomen, zijn er nog een aantal mogelijkheden om óe einduitkomst te beïnvloeden.
Dit College wensl aan het proces mee te werken maar heeft een andere visie op de
uitkomst ervan dan GS.
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Positie Schoonhoven
Visie College:
Schoonhoven neemt een andere positie in dan de andere gemeenten omdat de gemeente
weinig buitengebied heeft, het een sterk historische kem heeft, het veenweidepact weinig
relevant voor Schoonhoven is en het eigen kansen en mogelijkheden heeft. Argumenten
als de Krimpenerwaard is één gebied en de gemeenten horen bij elkaar, vinden niet veel
weerklank. Het College evenwel tracht draagvlak voor de fusie in de raad te creëren. Stond
het College vorig jaar nog alleen in zijn opvatting over herindeling, op dit moment heeft het
College de ruimte om over een herindeling te discussiëren. Er is geen draagvlak voor
oriëntafie op de Rotterdamse regio maar wel voor een oriëntafie op het Groene Hart en
Gouda. Als Gouda zou kiezen voor een oriëntatie op Rotterdam, zal er sprake zijn van een
nieuwe situafie voor wat betreft de oriëntatie.
Als Nederlek en Krimpen aan den IJssel fuseren, wordt het mogelijk dat in de raad steun
voor de herindeling van de vier gemeenten ontstaat. Het zal aanmerkelijk minder
eenvoudig zijn om bij de raad draagvlak voor de KS-gemeenle le creëren.
Draagvlak creëren is belangrijk. In week 45 is een bijeenkomst met bewoners
georganiseerd waarin is uiteengezet dat het College voor herindeling kiest. Daar bleek ook
dat er weinig draagvlak bestaat voor een oriëntatie op Krimpen aan den IJssel maar wel
een oriëntatie op het Groene Hart. Er werd ook veelvuldig gewezen op een oriëntafie op
Lopik. Voor het grote aantal winkels is Lopik van belang.
Een door de raad geaccordeerd verslag van de bijeenkomst met inwoners van
Schoonhoven zal aan GS worden overhandigd.

,'^

Reactie GS:
ls Nederiek er op gewezen dat een fusie met Krimpen aan den Usse! ongewenst is en dat
het zich op de Krimpenenwaard moet richten?
Participeert Nederlek nog in de KS-samenwerking?
In de gemeenteraad van 24 september 2009 is de uitspraak gedaan waarbij het College de
ruimte voor onderhandelingen heeft gekregen. De raad acht bij een wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenerwaanj de culturele samenhang van het gebied bij
een nieuw te vormen gemeente van groot belang. Als over samenhang wordt gesproken is
de KS een opfie.
Waarom is er na het vertrek van Nedertek draagvlak voor de K4-variant?
Mag worden verondersteld dat als wordt gewezen op gemeenten buiten de
Krimpenerwaard, Gouda, Oudewater en Lopik, dat als illustrafie van het proces kan worden
beschouwd en geen opties zijn die bij het College leven.
Reactie College:
Benadrukt wordt dat in die vergadering vooral is gesproken over de K4-varianL
Hel startuitgangspunt voor het College was KS, de K6 is geen optie. Eind 2008 waren alle
fracfies in de raad van Schoonhoven voor het zelfslandig blijven voortbestaan.
Nadat bekend was geworden dat Nederlek zich op Krimpen aan den IJssel oriënteert,
bestaat er in de raad draagvlak voor de K4-gemeente en minder voor de KS-variant
vanwege de oriëntafie op het Groene Hart en, los vah de oriëntafie van Gouda in de
toekomst, op Gouda.
Opfies als samenwerking met Gouda en Lopik zijn nog niel serieus uitgewerkt. Lopik is
door inwoners genoemd. Het College heeft met het College van Lopik geen gesprekken
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over de bestuuriijke oriëntatie gevoerd. Met die gemeente zijn wel prakfische afspraken
gemaakt over bijvoorbeeld het afvalstation. Voor burgers bestaan provinciegrenzen niet.
Schoonhoven en het gebied er omheen heeft ook een oriëntatie op Utrecht.
Positie Ouderkerk
Visie GS:
In het open overleg met Ouderkerk bleek dat voor die gemeente een K4-variant niet
bespreekbaar is; de KS-variant wordt voor de hand liggend beschouwd. Dat College meent
ook dat bij de uitwerking van het Veenweidepact niet twee gemeenten mogen worden
betrokken. Krimpen aan den IJssel heeft ook de optie om zelfstandig te blijven.
Reactie College:
Een K4-gemeente is meer op het Groene Hart en Gouda georiënteerd. Een deel van de
gemeente Nederiek en een deel van de gemeente Ouderkerk zijn op Krimpen aan den
IJssel georiënteerd. Het is denkbaar dat, zoals ook recent weer in Limburg is gebeurd, een
gemeente wordt opgesplitst gezien de maatschappelijke relaties.
K1/K5-variant
Visie GS:
Hel is mogelijk dat op basis van de onderzoeken Krimpen aan den IJssel kiest voor
zelfstandig, zonder Nederiek, blijven voortbestaan. Welke visie heeft Schoonhoven op de
terugkeer van Nederiek tot de Krimpenerwaard?
Is het mogelijk dat er drie gemeenten in de Krimpenerwaard ontstaan; Nederiek, Krimpen
aan den IJssel en de nieuwe K4-gemeente?
Reactie College:
De raad zal daarop niet enthousiast reageren. De raad was voordat Nederiek besloot met
Krimpen aan den IJssel een gesprek aan te gaan, in meerderheid niet voor een
herindeling. Het risico bestaat dat als Nederiek zou terugkeren, de raad niet met een
herindeling zal instemmen. Die ontwikkeling kan polifieke betekenis hebben. Het College
zal dan een standpunt innemen.
Het College is tot aan de zomer uitgegaan van een herindeling van de vijf gemeenten.
Schoonhoven was die mening toegedaan en heeft daarover de nodige verwijten van
andere Colleges gekregen. Het College werd zelfs indirect verzocht af te treden. Er werd te
hard en vooruitgelopen, maar langzamerhand wordt nu het standpunt van het College
gedeeld.
Positie KS-samenwerkingsverband
Visie College:
Er bestaat onduidelijkheid over de toekomst van het samenwerkingsverband en daarom
komen er geen nieuwe taken bij dat samenwerkingsverband. De gemeente was geen
voorstander van deze zware regeling.
Gezien de taken die de Sociale Dienst en hel CWI hebben, is de Krimpenenwaard een te
klein gebied voor die organisaties. Om de regionale economie te sfimuleren moet met
Midden-Holland of Gouda worden samengewerkt. Per probleem moet worden beoordeeld
welke maat bij een oplossing hoort. Het is lasfig om in dat samenwerkingsverband te
opereren.
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Positie Bergambacht
Visie GS:
Bij een bezoek aan Bergambacht in 2008 heeft het College beweerd dat een herindeling
tegen 2015 mogelijk en wellicht onvermijdelijk zijn als dan de taken die er nu liggen zijn
uitgevoerd.
Dit College heeft benadrukt dat er een levensvatbare gemeente moet ontstaan en wenst
dat GS daarover een bestuuriijk eindbeeld schetsen waarbij minimaal de KS als eindbeeld
wordt genomen. Welke visie heeft het College van Schoonhoven daarover?
Reactie Coüege:
Het standpunt van het college van Schoonhoven is bekend. Er is een gemeente die kiest
voor zelfstandigheid in een opgedeelde Krimpenerwaard, maar die een opdeling van de
Krimpenerwaard bij een herindeling ongewenst acht. Dat is een wat merkwaardige
opstelling.
Positie Gouda
Visie College:
Er wordt zeker een band met Gouda ervaren naast die met omliggende gemeenten in het
landelijke gebied. Met Gouda zijn gesprekken gevoerd. Beide gemeenten kennen
monumenten waaraan gezamenlijk zou kunnen worden gewerkt. Daarnaast heeft
Schoonhoven net als Gouda een probteem met Marokkaanse jongeren en ook
Schoonhoven is een stad met veet ondenwijs. Die problematiek moet door de andere
gemeenten worden onderkend; dat gebeurt onvoldoende, tn het ISMH trekken Gouda en
Schoonhoven vaak samen op. De twee gemeenten investeren in cultuur, jeugd en de
WMo. Een fusie met Gouda is nu geen serieuze opfie. Daarmee wordt de problematiek van
de Krimpenerwaard niet opgelost.
Regionate ontwikkelingen
Visie GS:
Het ISMH zal tegen de achtergrond van regionale ontwikkelingen geen toekomst hebben
mede omdat het Rijnstreekberaad zai opgaan in Holland-Rijnland.
Er moeten besluiten worden genomen in een periode waarin veel onzekerheid bestaat.
Onzeker is:
•
of het aantal Polifieregio's zal worden teruggebracht tot 10 of 12;
•
of het aantal Waterschappen ook tot 10 of 12 zullen worden teruggebracht;
Als daarover besluiten worden genomen, zullen reglogrenzen worden verschoven. Als het
aantal regio's tot 10 wordt teruggebracht, is het illusoir te veronderstellen dat in dit gebied
vier regio's zullen blijven bestaan. Die grote regio's zullen minder gemeenten binnen hun
grenzen telien.
De volgende ontwikkelingen zijn in dit deel van Zuid-Holland le verwachten;
1. Krimpen aan den IJssel blijft een relatie houden met Capelle aan den IJssel.
2. In Capelle aan den IJssel zal onder de leiding van de nieuwe burgemeesler een
strategische toekomstvisie worden ontwikkeld.
3. Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel zullen tezamen meer dan 100.000
inwoners tellen.
4. Per 1 januari 2010 zal de Zuidplasgenrieente ontstaan die zich op RoHerdam zal
oriënteren.
5. Gouda en Waddinxveen zullen in 2011 besluiten tot intensieve samenwerking of tot
fusie waarbij waarschijnlijk zal worden gekozen voor een fusie.
6. Er zal naar verwachfing binnen 10 jaar een fusie komen tussen de Zuidplasgemeente
en Gouda.
7. Als er een K2 en K4 variant zal worden gerealiseerd, zullen binnen circa 10 jaar die
twee gemeenten fuseren tot een K6-gemeente.
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De burgemeester van Rotterdam is bekend met het concept van een Dubbelstad en hij
wil een nadrukkelijke samenhang tussen Rotterdam/Rijnmond en de Drechtsteden
nastreven maar kan dat niet realiseren bij dit grote aantal gemeentenin de regio's.
9. De burgemeester van Dordrecht zal worden opgedragen meer strategische diepgang
aan de samenwerking in Drechtsteden te geven en het bestuuriijke model voor de
Drechtsteden verder te ontwikkelen. Het aantal gemeenten zal daar logischerwijs
verminderen.
10. Aan de zuidkant van Rotterdam gaan Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een
netwerkcentrische samenwerking en wordt één ambtelijke organisatie gevormd.
11. Op Voorne-Putten hebben drie kleine gemeente besloten tot opschaiing.
12. Spijkenisse zal meer voor Voorne-Putten gaan betekenen.
13. De vorming van een gemeente op Goeree-Overfiakkee effecten zal hebben op de
andere eilanden.
Tegen deze achtergrond kan een herindeling in de Krimpenerwaard niet op zichzeff staand
worden gezien en zal deze meer in de context van deze ontwikkelingen moeten worden
bekeken.
Is tegen die achtergrond een oriëntatie op den duur op Rotterdam mogelijk?
Reactie College:
Dergelijke ontwikkelingen zijn niet uit te sluiten maar het is onzeker of die ontwikkelingen
bewaarheid zullen worden. Discussies over de vorming van nieuwe regio's leiden niet altijd
tot veranderingen. Het aantal provincies is in de afgelopen jaren ook niet toegenomen.
Wat rond Rotterdam zou kunnen gebeuren, is genoemd door G.S. maar niet onderbouwd
en nog niet aan de orde.
Schoonhoven heeft geen invloed op de indeling van de Veiligheidsregio's of op de gebiedsindelingen. Zolang wordt gesproken over de gemeentelijke herindeling van de
Krimpenerwaard, dient met de huidige regio indelingen rekening te worden gehouden.
In de discussie over de vorming van regio's zal van belang zijn wat met Gouda zal
gebeuren. Als een K6-gemeenle ontstaat en de oriëntafie naar RoHerdam verschuift, zal
het voor de Krimpenenwaard van belang zijn om dat dan met Gouda als partner te doen.
De geschetste onhwikkelingen zijn veranderingen in samenwerkingsverbanden en
bestuurtijke eenheden. Een gemeentelijke overheid werkt in een kleiner verband; dicht bij
de inwoners. Het zal onwaarschijnlijk zijn dat analoog aan de bestuuriijke regio's vier
gemeenten in Zuid-Holland worden gevormd. Elke regio zal een aantal gemeenten onder
zich hebben.
Tegen de achtergrond van die ontwikkelingen zal de K4-gemeente wellicht een relafief
kleine gemeente worden. K4 en K3 gemeenten zijn dan zeker passend met bestaande
danwel nieuw le vormen buurgemeenten.
Reactie GS:
ln de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal de A3 ook een tussenstap naar een groter
model zijn. Als een bestuurder reëel is moet bij een oplossing durven aan te geven wat het
perspecfief zal zijn en zai dan moeten vragen of met die kennis dan nog die stap zal
worden gezet of dat dan de voorkeur aan een ander model kan worden gegeven. Daarover
zal moeten worden gesproken.
Reactie College:
Het lijkt erop dat voor de provincte een herindeling het doel is. Dat kan zijn de vorming van
een K1/K5 of K2/K4 en uiteindelijk een K6. Het College wenst dicht bij de bevolking te
staan en inwoners te faciliteren. Dat moet gebeuren op een niveau waarin inwoners zich
thuis voelen. Er wordt gezocht naar een juiste vorm waarbij de inhoud voorop moet staan.
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HKernenbeleid
Visie GS:
De gemeenten op Goeree-Overflakkee kennen tezamen circa 15 kemen. Met die
gemeenten zal worden bezien of bij de start van de nieuwe gemeente het kemenbeleid en
de identiteil van de kernen bestuuriijk vorm kan worden gegeven. Met die opgave wordt
ook de Krimpenenwaard geconfronteerd.
Reactie College:
Er is vanuit Schoonhoven op gewezen dat als wordt gekozen voor een herindeling er een
goed kernenbeleid moet worden ontwikkeld.
Rol gemeenteraden
Visie College:
Het is gewenst om in het kader van het open overleg met de gemeenteraden te
discussiëren; daarom heeft de raad gevraagd. In de geduallseerde verhoudingen is de
posifie van de gemeenteraden in een arhi-procedure veranderd; de Arhi-wet is nog op het
oude systeem van het gemeentelijk monisme gebaseerd. Het is van belang dat er
draagvlak ontstaat. Daar kan de communicafie lussen de provincie en de gemeenteraad
aan bij dragen.
Reactie GS:
ln de informafiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden ts de procedure uiteengezet

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De voorzitter vraagt of er naast het overieg met de raad, nog behoefte bestaat aan een
vervolgoverieg.
Het College merkt op dat als nog met de andere Colleges wordt gesproken, dit College
daarover wenst te worden geïnformeerd zodat het zijn belangen kan behartigen.
De raad wenst te worden gehoord.
Medio januari 2010 zullen vervolggesprekken met Colleges worden gehouden omdat dan
de keuze die Krimpen aan den IJssel en Nederiek hebben gemaakt besproken kunnen
worden.

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan,de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en stuit
hel overleg.
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Verslag van het bestuurlijk overleg t u s s e n
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Vlist
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 30 oktober 2009 van 19.30 tot 20.15 uur

Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr,

J. Franssen
M. van Engelshoven-Huls
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

Commissaris van de Koningin, voorzitter
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
Adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Hotland

mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink
mw. C. Plokhooij
dhr. L.F.M. Crouwers
dhr. A.H. van Dorp
mw. E.C.M, van der Klauw

Wnd. burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder
Wethouder

Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
GS hebben op basis van het rapport van de commissie Leemhuis vanwege het ontbreken
van eenstemmigheid tussen de gemeenten op 15 september 2009 besloten voor de
Krimpenenwaard de Arhi-procedure te starten. De voorgeschiedenis wordt als bekend
verondersteld. In het kader van de Arhi-procedure is besloten dit open overieg te voeren.
Het open overleg Is bedoeld om:
• Colleges van betrokken gemeenten en GS de gelegenheid te bieden alies wat
betrekking heeft op een wijziging van de gemeentelijke indeling aan de orde te stellen;
• onderwerpen die nog niet voldoende zijn bekeken te bespreken;
• alle mogelijke herindelingvarianten te belichten;
• als dat wordt gewenst een vervolgoverieg te organiseren.
Deze periode duurt volgens de wet maximaal zes maanden en zal op 15 maart 2010
eindigen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
wenselijkheid tot wijziging van de gemeentelijke indeling in de
Krimpenerwaard

De positie van Krimpen aan den IJssel
Visie College:
De meerderheid van de raad is voor een herindeling op korte termijn in K5-verband. Die
herindeling is aan de orde. De vorming van de KS-gemeente is vanwege de ligging in het
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gebied van het Veenweidepact gewenst, tn een Gemeenschappelijke Regeling werken de
vijf gemeenten samen om aan dat gebied een goede invulling te geven. In een nieuwe
gemeente kan adequaat, efficiënt en vanuit één bestuurslaag aan opdrachten voor het
gebied worden gewerkt
Sommige raadsleden zijn voorstander van een onderzoek naar de voor- en nadelen en
meenwaarde van een K6-variant. Ook zal dan worden onderzocht of Krimpen aan den
IJssel een extra dimensie aan het geheel en voor de toekomst kan toevoegen. Op dit
moment bestaat er geen zekerheid dat van toegevoegde waarde sprake kan zijn. Als
Krimpen aan den IJssel bij deze herindeling wordt betrokken, moet worden beseft dat
Krimpen aan den IJssel afwijkt van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard; het is een
stedelijke gemeente die stedelijk is georiënteerd. Dat onderzoek naar de K5 en K6 variant
wordt uitgevoerd en de uitkomst ervan wordt afgewacht
ln de brief van GS wordt op basis van het rapport van de commissie Leemhuis gesteld dat
moet worden onderzocht wat de K6-variant voor meerwaarde voor de Krimpenerwaard zou
kunnen hebben. Kan die keuze worden beargumenteerd? Het College heeft bij het
bestuderen van alle noUties deze meerwaarde niet aangetroffen. In een brief van GS is
slechts gemeld dat GS het de moeite waard achten deze mogelijkheid te onderzoeken.
Reactie GS:
Er moet in de Krimpenenwaard een herindeling komen. Nu Nederiek de K5 dreigt te
vertaten en zich op Krimpen aan den IJssel richt, kan die gemeente niet buiten dit
onderzoek worden gehouden. GS hebben van het College van Krimpen aan den IJssel
vernomen dat het in eersle instanfie niet op het verzoek van Nederlek is ingegaan. Nadien
heeft dat College uitspraken gedaan over wat in dit gebied al dan niet met Krimpen aan
den IJssel erbij, zou moeten gebeuren.
De commissie Leemhuis heeft geadviseerd die mogelijkheid niet buiten het geheel van de
Krimpenenwaard te laten. Daarop hebben GS besloten Krimpen aan den IJssel in dit open
proces te betrekken. Daarmee wordt niet voorgesorteerd op de uitkomst ervan. Het
betekent dat aandacht moet worden besteed aan een K1/K5 en de K2/K4-variant. Blj die
eerste variant blijft Krimpen aan den IJssel zelfstandig. Als de commissie Leemhuis GS zou
hebben geadviseerd zich te concentreren op de K5 en GS dat advies zouden hebben
overgenomen, zouden GS zich in het Arhi-besluit tot de K5 hebben beperkt.
Bij de wijze waarop Nedertek zich heeft gericht op Krimpen aan den IJssel kunnen
vraagtekens worden geplaatst. In het open overieg met die gemeente is verklaard dal dit
idee was besproken in het College en het MT.
Het is opmerkelijk dat Vlist, de gemeente die van de KS-gemeenten het meest op Gouda is
georiënteerd, een K6-variant mogelijk acht. De Zuidplasgemeente en de gemeenten Gouda
en Waddinxveen, die op termijn een gemeente kunnen worden, zullen zich op termijn op
Rotterdam oriënteren.
Reactie College:
In het belang van het gebted moet worden onderzocht of de K6-variant een toegevoegde
waarde heeft. Als die variant wordt gerealiseerd en de Krimpenenwaard zich op RotterdamRijnmond zou moeten oriënteren, wordt van deze mogelijkheid afgezien. De bevolking van
Vlist is georiënteerd op Midden-Holland.
Vermoedelijk heeft Krimpen aan den IJssel niet de ruimte om woningbouw binnen de eigen
gemeentegrenzen te realiseren. Moet dat probteem met deze herindeling worden opgelost?
Kan daarvoor geen andere oplossing worden gevonden?
Beseft moet worden dat Krimpen aan den IJssel de Krimpenenvaard niet als een geheel
ziet. Als wordt gekozen voor de K2/K4-variant ontstaat in de Krimpenerwaard een nieuwe
grens die ook het Veen wei de pactgebied doorsnijdt.
Vlist staat een herindeling voor omdat de K5 de grenzen van zijn effectiviteit en
democrafisch gehalte heeft bereikt Binnen de K5 is het nodige gebeurd; er zijn de nodige
strategische portefeuilles tot ontwikkeling gekomen. Op basis van de ontwikkelingen die de
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Krimpenenwaard de laatst vijf jaren heeft doorgemaakt, is bewezen dat de K5 een goed
team is. Wat Nederiek doet en ondanks de gewijzigde opvatting van Schoonhoven, is er
geen reden om dat wat bereikt is, teniet te doen. De ontwikkeling die de K5 doormaakt,
moet worden voortgezet in één KS-gemeente.
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Vorming KS-gemeente
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GS:
In dit open overieg met de gemeenten is gebleken dat er sprake is van sociaalmaatschappelijke samenhang die een keuze noodzakelijk maakt Op grond daarvan heeft
Nederiek zich gericht tot Krimpen aan den IJssel. Oudericerk heeft verklaard Intrinsiek te
beperkt te zijn om haar taken uit te voeren. Dat College heeft ook verklaard dat de
Krimpenenwaard een geografische enfiteit is met een idenfieke bovenlokale problematiek
waaraan op lokaal niveau moet worden gewerkt Het College is er op gewezen dat de
provincie daarin geen taak meer heeft. Om die reden moet deze herindeling worden
doorgevoerd. Wat is het dominante argument in de visie hierop van Vlist?
Reactie College:
Vlist moet het vermogen, de capaciteit en de kracht hebben om taken uit te voeren. In de
KS-gemeente kan Vlist zich ontwikkelen en verzekerd zijn van de toekomst.
De economie, de gebiedsontwikkeling, het voorzieningenniveau en de woonvisie moeten in
K5-verband worden aangepakt
De vijf gemeenten moeten één krachfige gemeente worden om die taken te doen waaraan
moet worden gewerkt en om de versnippering in die zaken die voor alle vijf gemeenten van
belang zijn tegen te gaan.
De gemeente is kwetsbaar en de raad is van dat probleem doordrongen. Bij ziekte of
vertrek van een medewerker blijft werk liggen. De gemeentesecretaris heeft de raad
uitgelegd op welke manier de organisafie werkt en wat daarbij de problemen zijn. De raad
beseft daardooi- dat veranderingen noodzakelijk zijn. Nadat één gemeente is gevormd, kan
de kwatiteit van de gemeentelijke organisatie worden verhoogd.
Visies op de varianten:
GS:
De volgende visies zijn geïnventariseerd:
•
De meerderheid van de raad van Vlist heeft voor een herindeling van minimaal de KS
gekozen en een deel van de raad kiest voor een onderzoek naar de voor- en nadelen
van de K6.
•
Ouderkerk kiest voor de KS-variant.
•
Bergambacht heeft verklaard dat het nog niet toe is aan het maken van een keuze. Als
moet worden gekozen, wordl voor de KS-varianl gekozen en wordt van GS verwacht
dat een bestuurlijk eindbeeld wordt geschetst.
•
Het College van Schoonhoven is voor een herindeling van de K5. Nu Nederiek anders
heeft beslist, ontstaat voor de K4 draagvlak. Voor de K5-variant bestaat in de raad
vermoedelijk geen draagvlak.
•
Nederlek wenst zelfstandig te blijven maar acht een K2/K4-variant ook mogetijk. De
vorming van K6, een fusie van de K2 en K4 wordt als een schrikbeeld ervaren. Het
College heeft over dat eindbeeld niet nagedacht.
•
Krimpen aan den IJssel is voor zelfstandig blijven en ziet de K2-variant als een
mogelijkheid.
Uit gespreksverslagen van de afgelopen jaren wordt een palet aan visies duidelijk. Zijn
gemeenten met elkaar in gesprek om tot meer eenheid te komen? Er liggen drie modellen
voor mogelijke herindelingen voor; dat maakt het nemen van een besluit niet eenvoudiger.
Het lijkt onmogelijk een gemeenschappelijk noemer te ontwikkelen.
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Positie Nedertek
Visie GS:
Kan Vlist een reacfie geven op de argumenten waarop Nederiek zijn besluit heeft
genomen?
Nederiek heeft haar financiële situafie op orde gebracht. Of de gemeente een ontwikkelgemeente is en dat het College een nieuwe ambitie heeft geformuleerd, is onomstreden.
Reactie College:
Nederlek beschouwt zich als een onhvikketgemeente en de vier andere gemeenten als
beheergemeenten. Of dat zo is, kan worden bediscussieerd; mogelijk zijn alle vijf
gemeenten beheergemeenten of onhwikkelgemeenten.
Inhoudeiijke redenen zijn er in de jaren waarin in de K5 wordt samengewerkt zoals bij het
opstellen van de woon- en structuurvisie, niet aan de orde gekomen. In die periode is niet
gebleken dat Nedertek een totaal andere gemeente is dan de andere vier gemeenten. In
ISMH-verband is ook niet gebleken dat Nederlek een andere oriëntafie heeft. Evenmin is
bekeken of als er sprake zou zijn van een andere oriëntatie, die ook kan worden
gerealiseerd. De oriëntatie was altijd op Gouda.
Als een gemeente in de K5 dissoneerde was dat niet Nederiek. In een
samenwerkingverband zullen gemeenten komen tot het formuleren van beleid en tot
uitvoering ervan. De samenwerking was goed en dan is een verschil van mening mogelijk.
Positie Bergambacht:
Visie GS:
Is de positie van Bergambacht te verklaren? Dat College heeft veritlaard dat in 2015 een
herindeling mogelijk is.
Vlist kent problemen met de formafie maar Bergambacht dat kleiner dan Vlist is, kent dat
probleem niet. Naar formafie en organisatie moet die gemeente dezelfde problemen
hebben.
Reactie College
Vermoedelijk wenst Bergambacht de eigen ambifies ten uitvoering te brengen en vreest die
gemeente dat die stil komen te liggen. Over het uitvoeren van die ambities kunnen
afspraken worden gemaakt Onhwikkelingen die in een gemeente zijn ingezet, zullen door
moeten gaan. Ook Vlist wenst haar plannen af te ronden. In de visie die Vlist heeft
ontwikkeld en heeft vastgesteld, wordt aandacht besteed aan de kemen. Dat beleid kan in
de nieuwe gemeente worden ingebracht en is niet aan Vlist gebonden.
Overige onderwerpen
College:
•

Bergambacht, Ouderkerk en Vlist zullen in november of december 2009 het onderzoek
dat in hun opdracht wordt uitgevoerd, hebben afgerond. Het onderzoeksrapport zal dan
beschikbaar zijn. Kunnen de drie gemeenten dan in het kader van het open overteg een
vervolggesprek met GS hebben? Moet dat schriftelijk worden aangevraagd?

Reactie GS:
Eind 2009 zullen ook Nederlek en Krimpen aan den IJssel hun onderzoek hebben
afgerond. Half januari 2010 zullen vervolggesprekken worden gevoerd. GS zullen
gemeenten uitnodigen.
Wenst de raad een gesprek met GS te hebben?
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Reactie College:
De gemeenteraad heeft op dit moment niet aangegeven een apart gesprek met GS te
willen. In dit gesprek is, mede op verzoek van de raad, de minimumvariant, de K5,
ingebracht. Een partij is tegen een herindeling.
Het wordt betreurd dat de gemeenten niet in staat zijn geweest gezamenlijk dit herindelingproces te trekken.
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Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De voorzitter deelt mee dat injanuari 2010 vervolggesprekken worden georganiseerd.
Er zal in deze procedure ook worden gesproken met de Colleges van Capelle aan den
IJssel, Gouda en met de stadregio en Veiligheidsregio Rotterdam.

4.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Gedeputeerde Staten
Directie Leefomgeving en Besluur
Afdeling Bestuur en
Beleidscoördinatie
ConlDct

drs. J. van straalen

T 070-441 61 92

p""^™

j.van.6lraalen@pzti.nl

HOLLAND

Postadres PrtTvindchuls

Postbus 90602
2509 LP DenHaag
T070-.4416611
vrtvw.2uid-holland.nl

Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den
IJssel,

Doium

1 6 utL 2009

Postbus 70.

Ons kenmefV

2900 AB Capelle aan den IJssel.
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Onderwerp

Verslag overieg op 11 november 2009

Geacht college.
Hierisij bieden wij u aan het verslag van het overleg, als bedoeld in artikel 8. eerste lid, van de
Wel arhi, dat wij op 11 november 2009 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gerneentelijke indeling in de Krimpenenwaard. Het verslag Is hiermee openbaar geworden.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het le zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuld-Holland.
secretaris,

voorzitter.
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Verslag van hat bestuurlijk overieg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Capelle aan den IJssel
gehouden In het Provinciehuis te Den Haag
op 11 november 2009 van 18.30 tot 19.00 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuld-Holland
adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

mw. J. van Doome
dhr. A.J. Moeriterke

burgemeester
wethouder

Afwezig
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuteertiureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij excuseert de Commissaris van de Koningin die veriiinderd is dit overieg bij te wonen
omdat hij voorzitter is in een ander overieg.
GS hebben op 15 september 2009 besloten voor de zes gemeenten in de Krimpenenwaard
de Arhi-procedure te starten. In deze Arhi-procedure zijn zes gemeenten betrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderiterit, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Aan
dat t}esluit is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenwerkingsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenten meegeweri<t aan een bestuurskrachtmefing. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteerd op de bestuuriijke
problematiek. Deze commissie is van mening dat minimaal deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de voorkeur aan de fusie van de zes gemeenten. De gemeente
Oudertteric hééft op basis van de uitkomst van die bestuurskrachtmeting geconcludeerd dat
zij niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. De zes gemeenten in de Krimpenenwaard
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, t)estaat geen
overeenstemming.
Er is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenten fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortbestaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daamaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gemeenten fuseren.
Naast het open overieg dat in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wordt gevoerd, wensen GS gesprekken te voeren met de Colleges van B&W van enkele
omliggende gemeenten en met andere organisaties die belang hebtïen bij de gemeentelijke
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herindeling in de Krimpenerwaard. De periode waarin open overieg mogelijk is, sluit op 15
maart 2010. Daama zullen GS een herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.In dit overteg wordt het Cotlege van B&W van Capelle aan den IJssel de gelegenheid
getxxien zijn visie op deze herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het conceptverslag zal aan het CoUege
worden voorgelegd. Als dat van de zijde van het College en van GS is geaccordeerd, is het
een openbaar stuk. Het College kan het verslag tienutten om de raad over dit gesprek te
informeren.
2.

Visie van het College van Capelle aan den IJssel op de herindeling van
gemeenten in de Krimpenerwaard

De voorzitter legt de volgende vragen voor:
1. Is het volgens het College juist dat deze zes gemeenten In het Arhi-traject zijn
betrokken?
2. Welke visie heeft het College op de fusie van deze zes gemeenten en de andere
varianten die zijn genoemd.
3. Welke visie heeft het College van Capelle aan den IJssel over de bestuuriijke toekomst
in de Krimpenerwaard in relafie tot de gemeente Gouda?
4. Welke visie heeft het College op de samenweridng die er nu met de gemeenten in de
Krimpenerwaard is?
Visie College
Capelle aan den IJssel telt 65.000 inwoners en wordt zoals blijkl uit het bestuurskrachtonderzoek goed bestuurd. De gemeente is bestuurtijk en financieel op orde en kan op veel
punten ats voorbeeld voor andere middelgrote gemeenten dienen. Dat idee bestaat ook bij
de gemeentelijke organisatie. Inwoners zijn tevreden over de dienstveriening van de
gemeente. Bij de bestuurscultuur kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Aan
verbetering van die cultuur wordt gewerid.
Als een gemeente goed functioneert, heeft dat effect op het functioneren van de regio. Een
regio moet bestaan uit goed functionerende gemeenten. Capelle aan den IJssel zal met
andere gemeenten in de regio samenweriten. De BAR-gemeenten kunnen daarin als
voorbeeld dienen.
Capelle aan den IJssel is een buurgemeente van Krimpen aan den IJssel waarmee een
goede relatie wordt ondertiouden. Op de samenweridng met Krimpen aan den IJssel is een
visie ontwikkeld. Beide steden vomnen de oostflank van de stadsregio Rotterdam en
Capelle aan den IJssel is met Krimpen aan den IJssel sterk op die stadsregio georiënteerd.
Krimpen aan den IJssel is geen voorstander van een fusie met de vijf andere gemeenten in
de Krimpenerwaard. Een fusie met Nedertek Is mogelijk omdat die gemeente nog tot het
stedelijke gebied kan worden gerekend. Een landschappelijk gebied stelt andere eisen aan
een bestuur.
De gemeente heeft een visie ontwikkeld op het functioneren van de stadsregio Rotterdam
en de positie van Capelle aan den IJssel daarin. Het is gewenst dat Capelle aan den IJssel
in die regio met Krimpen aan den IJssel een stertte positie innemen. De gemeente heeft er
belang bij haar belangen in dat stedelijke gebied goed te definiëren. Het College en raad
hebben geen visie op de samenwerking met de Krimpenerwaard ontwikkeld. De
Krimpenerwaard ligt buiten het stedelijke gebied waarop Capelle aan den IJssel zich
oriënteert en de gemeente ziet de noodzaak niet in om in dat niet-stedelijke gebied te
Investeren. Op de vragen van GS kan dan ook geen antwoord worden gegeven.

Bestuuriijk overleg GS en College van B&W van Capelle aan den IJssel d.d. 11 november 2009

2/5

Capelle aan den IJssel heeft circa 14 sa me nwericings rel aties met Krimpen aan den IJssel
waartïij die gemeente doorgaans aansluit bij het beleid dat door Capelle aan den IJssel ls
ontwikkeld. Een aantal organisaties in t>eide steden streven dezelfde doelstelling na.
Er is onderzoek verricht naar de bestuurskracht van Capelle aan den IJssel en drie
gemeenten In haar omgeving en dat rapport ls aan GS overhandigd.
De Politie en Brandweer van de twee gemeenten in de oostflank van de stadregio werken
met twee aan Capelle aan den IJssel grenzende deelgemeenten van Rotterdam samen.
Die samenwerking zou kunnen worden versterkt als Krimpen aan den IJssel en Nederiek
zouden samenweriten en fuseren. Die samenweriting is ook georiënteerd op het stedelijk
gebied waarvan Capelle aan den IJssel deel uitmaakt.
Naast een pnoces waarbij op rationele argumenten afwegingen kunnen worden gemaakt is
er een emotioneel proces gaande waarmee rekening moet worden gehouden. Met die
emofies moet zorgvuldig worden omgegaan. Die argumenten kunnen van belang zijn om
een rationeel proces te kunnen laten slagen. Een daarvan is inwoners zich goed voelen bij
het opgaan in een grotere gemeente. Capelle aan den IJsset heeft samenwerkingsrelaties
met Krimpen aan den IJssel ondanks dat een rivier de gemeenten scheidt Met de rest van
de Krimpenenwaard zijn geen banden en ook dat is van invloed op de visie die de
gemeente inneemt en dergelijke argumenten kunnen van invloed op het proces zijn.
Reactie GS
Deze visie sluit aan op hetgeen door het Coltege van Krimpen aan den IJssel is
aangegeven.
Regionale ontwikkelingen
Visie GS
In de stadsregio zijn een aantal ontwikkelingen gaande zoals:
1. De vijf gemeenten op Voome-Putten hebben besloten tot meer samenwerking maar
t>eseffen daarbij dat die samenwerking niet de oplossing is voor alle taken die die
gemeenten moeten uitvoeren. De samenweriting is een voorbode van mogelijk
opschaiing.
2. Rozenburg wordt een deelgemeente van Rotterdam.
3. De BAR-gemeenlen hebben voor een vorm van samenwerking gekozen die mogelijk,
zoals bij andere gemeenten die voor deze vorm hebben gekozen is gebeurd, tot een
fusie kan leiden.
4. De gemeente Lansingeriand die recentelijk is gevormd kan gaan samenwerken met
Pijnacker/Nootdorp wat in een periode van vijf tot tien jaar kan leiden tot een fusie.
5. De gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw Lekkeriand hebben gekozen voor de
vorming van één ambtelijke organisatie Die gemeenten hebben inmiddels ervaren dat
het in standhouden van drie besturen nadelen heeft en kiezen voor een fusie per
1 januari 2013.
6. Nieuwerkerit aan den IJssel, Zevenhuizen-Moeritapelle en Moordrechl vormen per
1 januari 2010 de nieuwe gemeente Zuidpias.
Welke visie heeft het College op die ontwikkeling als daarbij in ovenweging wordt genomen
dat Krimpen aan den IJssel met Nederlek zouden kunnen fuseren? Capelle aan den IJssel
wonJt dan door grotere gemeenten omringd en wonjt een van de kleinste gemeente in de
regio.
Reactie College
Als een afweging moet worden gemaakt wat wenselijk voor de toekomst van de gemeente
is, wordt bekeken welk belang de inwoners van de gemeente bij die ontwikkeling hebben.
De gemeente behartigt die belangen op een goede manier en daarom is er geen reden om
over een mogelijke verder weg gelegen toekomst na te denken. De samenwerking in de
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regio is voor Capelle aan den IJssel belangrijk en daarin wordt geïnvesteerd. Ats de
samenweriting goed is, is de omvang van een gemeente daarin minder relevant.
Dat Capelle aan den IJssel de kleinste gemeente zal worden, is vooralsnog niet reëel te
veronderstellen en is niet reëel voor dat wat de gemeente op dit moment voor haar
inwoners betekent Het valt nlet ult te sluiten dat zo'n situatie ook goed kan zijn. Wat in de
omgeving gebeurt, wordt gevolgd maar de omvang is niet bepalend. Een vergelijking met
de positie waarin Spijkenisse of Nieuwegein zich bevinden is reëel. Met die gemeenten
bestaan geen geografische raakvlakken; die zijn er wel in ontwikkeling en bestaan.
Een voortteur zou kunnen uitgaan naar een K2/K4-variant boven de K6-variant
Reactte GS
Het is mogelijk dat de K4-gemeenten daarop een andere visie hebben. De K4-gemeenten
zijn tot opschaiing bereid als ook Nederiek daarbij wordt betrokken. De visies op
herindeling lopen uiteen omdat vanuit verschillende gezichtspunten en belangen wordt
geredeneend. Daarover moeten GS een oordeel vellen.
Commissie Leemhuis
College
ln het advies van de commissie Leemhuis werd nog niet over Krimpen aan den IJssel
gesproken.
Reactie GS
Volgens de commissie Leemhuis moeten minimaal de K5 fuseren en zal Krimpen aan den
IJssel daarbij moeten worden betrokken. De gefuseerde gemeente zou zich volgens de
commissie moeten oriënteren op de Stadsregio. Dat raakt de stadsregio waannee zal
worden gesproken. Mede op basis van de conclusies van de commissie Leemhuis zijn de
zes gemeenten in deze Arhi-procedure betrokken.
Dat standpunt hebben GS nog niet overgenomen. Een andere variant kan de uitkomst van
deze procedure zijn. Krimpen aan den IJssel en Nedertek verkennen de mogelijkheid van
een fusie; vandaar dat GS Krimpen aan den IJssel in deze procedure heeft betrokken.
Over de varianten bestaat nog geen duidelijkheid.
Ats Krimpen aan den IJssel met Nederiek zou fuseren, krijgt Capelle aan den IJssel een
buurgemeente met een groot buitengebied. Dan kan Krimpen aan den IJssel zich meer op
de Krimpenerwaard oriënteren en worden betrokken bij het veenweidepact en bij het
ontwikkelen van natuur en recreatie. Kan daarop een reactie worden gegeven?
Reactie College
Met name Nederiek heeft op een fusie met Krimpen aan den IJssel aangedrongen.
Krimpen aan den IJssel heeft weinig gebied voor verdere ontwikkeling. Als die fusie wordt
gerealiseerd, kan Krimpen aan den IJssel als stad beter functioneren.
Als de gemeenten zouden fuseren, zal Capelle aan den IJssel met die nieuwe gemeente
minder overeenkomsten hebben en zal moeten worden overwogen of de samenweritingsrelafies dan nog zinvol zijn. Krimpen aan den IJssel heefl meer baat bij de samenwerking
met Capelle aan den IJsset dan andersom.
Hel lijkt niet aannemelijk dat na een fusie met Nederiek. Krimpen aan den IJssel zich meer
op de Krimpenenwaard zal oriënteren. Als dat toch mocht gebeuren, zal dat weinig effect
hebben op de opstelling van Capelle aan den IJssel. Ook dan zal Capelle aan den IJssel
een grotere gemeenten dan de gefuseerde gemeente zijn.

Conclusie
Het College benadnjkt dat de gemeente op Rotterdam is georiënteerd en een posifie heeft
in de stadsregio. Als Krimpen aan den IJsset met de gemeenten in de Krimpenerwaard zou
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fuseren en geen onderdeel meer zou zijn van de Stadsregio, zal de oostflank van de
stadsregio verzwakken. Dat zal ook nadelig voor Capelle aan den IJssel zijn omdat die
gemeente met Krimpen aan den IJssel is verbonden.

4.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Gedeputeerde Staten
oireclie Leefomgeving en Bestuur
Afdeling Bestuuren
Beleidscoördinatie
Contact

drs. J. van Straalen
T 070-441 61 92
I.van.5traa1en@pzh.nl

provincie j ^ Q j ^ L A N D

Postadres Provi'na'chuis

Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rofterdam,
Postbus 21051,

Postbus 90602
2509 LP DenHaag
T 070-441 66 11
www.zuid-holland.n I
Datum

3001 AB Rotterdam.

1 6 Uhü 2009
Ons kenmerk
PZH-2009-14S734725
Uw kenmertt

B^gen

1
Onderworp

Verslag overieg op 11 november 2009

Geacht bestuur.
Hierfoij bieden wij u aan hel verslag van het overieg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de
Wet artll, dat wij op 11 november 2009 met u hebben gevoend over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenenvaard. Het verslag ls hienmee openbaar geworden.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stelten Herindelingsontwerp.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
setyetaris,

voorzitler,

p

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596AW DenHaag
Tiom 9 cn bussen ia.
22.fiSstoppen dichlbl)
hei provlncIehulB. Vanal
Giotfon Den Hasg CS is
het lion minuten lopea
De parkeerruimte voor
auto's Is tjopsrtct.
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Verslag van het bestuurlijk overieg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
met de voorzitter van de Stadsregio Rotterdam
gehouden In het Provinciehuis te Den Haag
op 11 november 2009 van 19.00 tot 19.15 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink
mw. J. van Doorne

gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
Lid van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio
Rotterdam

Afwezig
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij excuseert de Commissaris van de Koningin die verhinderd ls dit overieg bij te wonen
omdat hij voorzitter is in een ander overieg.
GS hebben op 15 september 200g beslolen voor de zes gemeenten in de Krimpenerwaard
de Arhi-pnxedure te starten. In deze Arhi-procedure ztjn zes gemeenten betrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderiterit, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Aan
dat besluit is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenweritingsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenten meegeweritt aan een bestuurskrachtmeting. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteerd op de bestuuriijke
problemafiek. Deze commissie is van mening dat minimaal deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de vooriteur aan de fusie van de zes gemeenten. De gemeente
Ouderiterit heeft op basis van de uititomst van die bestuurskrachtmeting geconcludeerd dat
zij niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. De zes gemeenten in de Krimpenerwaanj
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, bestaat geen
overeenstemming.
Er is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenlen fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortbestaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daamaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gemeenten fuseren.
Naast het open overieg dal in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wordt gevoerd, wensen GS gesprekken te voeren met de Colleges van B&W van enkele
omliggende gemeenlen en met andere organisaties die belang hebben bij de gemeentelijke
herindeling in de Krimpenenwaard.
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De periode waarin open overteg mogelijk is, simt op 15 maart 2010. Daama zullen GS een
herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.
In dit overieg wordt het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam de gelegenheid
geboden zijn visie op deze herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het conceptverslag zal aan het
Dagelijks Bestuur van de Stadsregio wonjen voorgelegd. Als dat van de zijde van het
Dagelijks Bestuur en van GS Is geaccordeerd, Is het een openbaar stuk. Het College kan
het verslag benutten om de raad over dit gesprek te informeren.

2.

Visie van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam op de
herindeling van gemeenten in de Krimpenerwaard

GS
De visie van de Stadsregio wordt gevraagd omdat in een van de herindellngsvarianten
Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren. Krimpen aan den IJssel zou dan uit de Stadsregio kunnen worden gelicht of deze gemeente kan zich op de stadsregio oriënteren. In dat
geval zal de grens van die stadsregio dwars door de Krimpenerwaanj topen of zal de
gehete Krimpenerwaard blj de stadsregio moeten worden gevoegd.
Visie Dagelijks Bestuur
Het DB heeft geen behoefte aan uitbreiding van de Stadsregio richting Krimpenenwaard.
De kracht van de Stadsregio is gericht op het stedelijke gebied en daarop moet de Stadsregio zich blijven concenta'eren. In dat gebied liggen de belangen van de Stadsregio en bij
het afwegen van belangen moet met die stedetijke belangen rekening worden gehouden.
Dan kan de stadsregio slagvaardig blijven opereren en kan het de stedelijke problemen
aanpakken.
Als Nederiek met Krimpen aan den IJssel fuseert, zal die gemeente deel uitinaken van de
Stadsregio. Daarmee zal Krimpen aan den IJssel meer slagkracht in de Stadsregio krijgen.
Reactie GS
De keuze voor het stedelijke gebied is logisch. V<x)me-Putten vormt daarop wellicht een
uitzondering maar die positie kan worden verklaard doorde ligging van Spijkenisse.
Zouden de Zuidplasgemeente en Gouda, wat ook één stedelijk gebied zal worden, tot de
Stadsregio moeten gaan behoren? Dat zou negatieve effecten hebben op de regio
Hollands raidden; die wordt klein. Dat zou een reden kunnen zijn de Krimpenerwaardgemeente blj de Stadsregio te voegen. Moet de regio gelijkwaardige gesprekspartners
hebben die elkaars problemen kennen, daarover kunnen oordelen en daardoor slagvaardig
kunnen optreden?
Visie Dagelijks Bostuur
Er is geen mandaat om daarover een formele uitspraak te doen maar het is aannemelijk.
Als Gouda, de Zuidplasgemeente en de Krimpenenwaard bij de Stadsregio worden
betixïkken, ontstaat er bijna een nieuwe provincie.
De Stadsregio richt zich nu al op Haaglanden en de Drechtsteden in Zuidvleugelverband
wat ook stedelijke gebieden zijn. Daarmee kan de Stadsregio zich positioneren. De mate
van slagvaardig oplreden van de Stadsregio kan worden belemmerd door stijging van het
aantal partners. Voor de inwoners van die stedelijke gebieden is het van belang om
achteriand te hebben voor recreafie. Dat moet niet één gebied worden.
Die gelijkwaardigheid is gewenst.

Bestuurlijk overieg GS en DB Stadsregio Rotterdam d.d. 11 november 2009

2/3

a
e

i^
to

a
Conclusie
De voorzitter stett vast dat de Stadsregio geen behoefte heeft met uitbreiding van de
gemeenten in de Krimpenenwaard. Als GS de K6-variant zouden omamnen maar Krimpen
aan den IJssel volhanjt in haar standpunt om onderdeel te blijven van de Stadsregio, is de
Stadsregio geen voorstander van de toevoeging van de K6-gemeente aan de Stadsregio.
Als de K6-variant het voorstel van GS zou wonjen, zou over de gevolgen daarvan eerst
met de Stadsregio moeten worden gesproken. De gemeentelijke herindeling is de basis en
tot welke regio die nieuwe gemeente zal behoren, is daarvan afgeleid.
De belangen van Capelle aan den IJssel en de Stadsregio sluiten op dit punt aan elkaar
aan. De posifie van Nederiek is in deze inpasbaar. Bestuuriijk maakt die gemeente deel uit
van de K5; inwoners oriënteren zich op de Stadsregio Rotterdam.
Mevrouw Van Doome bevestigt dat eerste. Het zou gezien de betekenis van Krimpen aan
den IJssel voor de Stadsregio ongewenst zijn als die gemeente daarvan wonjt losgemaakt.
De visie van Krimpen aan den IJssel sluit op dit gebied ook aan op de visie van de Stadsregio. Bij ontwikkelingen in de oostflank van de Stadsregio zal Krimpen aan den IJssel een
rol vervullen. Er zullen ingrijpende maatregelen moeten wonJen genomen om de
problemen rond de Algerabrug en de veriteersproblematiek in het algemeen, op te kunnen
lossen. Die problemen moeten Integreal worden aangepakt

3.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluil
het overieg.
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Gedeputeerde Staten
Directie Leefomgeving en Bestuur
Afdeling Besluur en
Belerdscoürdinatie
Contact
drs. J. van Straalen
T 070-441 61 92
j, va n.stra3len@pzh.nl

provincie H O L L A N D

ZUID

Burgemeester en Wethouders van Gouda,
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Verslag overteg op 11 november 2009

Geacht college,
Hierisij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de
Wet arhi, dat wij op 11 november 2009 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenenwaard. Het verslag is hiermee openbaar geworden.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op le slellen Herindelingsontwerp.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Gouda
gehouden In het Provinciehuis te Den Haag
op 11 november 2009 van 19.15 tot 19.45 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde provincie Zuid-Hotland, voorzifter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. M. Kastelein
dhr. S. Keulen
mw. L. Bakker

wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Afwezig
dhr. J. Franssen
dhr.W. Comelis

Commissaris van de Koningin
burgemeester

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleeri3ureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij excuseert de Commissaris van de Koningin die verhinderd is dit overieg bij te wonen
omdal hij voorzitter is in een ander overieg.
GS hebben op 15 septemt>er 2009 besloten voor de zes gemeenten in de Krimpenerwaard
de Arhi-procedure te starten. In deze Arhi-procedure zijn zes gemeenten betrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nedertek, Ouderiterit, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Aan
dal besluit is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenweridngsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenten meegeweritt aan een bestuurskrachtmefing. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteerd op de bestuuriijke
problemafiek. Deze commissie is van mening dat minimaal deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de voorkeur aan de fusie van de zes gemeenten. De gemeente
Ouderkerk heeft op basis van de uitkomst van die bestuurskrachtmefing geconcludeerd dal
zij niet zelfstandig kan blijven voortt>estaan. De zes gemeenten in de Krimpenerwaard
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, bestaat geen
overeenstemming.
Er is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenten fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortt>estaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daarnaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gemeenten fuseren.

Naast hel open overieg dat in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wordt gevoerd, wensen GS gesprekken te voeren met de Colleges van B&W van enkele
omliggende gemeenten en met andere organisaties die belang hebben bij de gemeentelijke
herindeling in de Krimpenerwaard. De periode waarin open overieg mogelijk is, sluit op 15
maart 2010. Daarna zullen GS een herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal wonJen voorgelegd.
In dit overieg wordt het College van B&W van Gouda de gelegenheid geboden zijn visie op
deze herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wonjt een verslag gemaakt. Het conceptverslag zal aan het College
worden voorgelegd. Als dat van de zijde van het College en van GS is geaccordeerd, is het
een openbaar stuk. Het College kan het verslag t)enutten om de raad over dit gesprek te
informeren.
2.

Visie van het College van Gouda op de herindeling van gemeenten in de
Krimpenerwaard

De voorzitter legt de volgende vragen voor:
1. Is het volgens het College juist dat deze zes gemeenten in het Arhi-traject zijn
betrokken?
2. Welke visie heeft het College op de fusie van deze zes gemeenten en de andero
varianten die zijn genoemd?
3. Welke visie heeft het College van Gouda over de bestuuriijke toekomst in de
Krimpenenwaanj inrelatietot de gemeente Gouda?
4. Welke visie heeft het College op de samenweriting die er nu met de gemeenten in de
Krimpenenwaard is?
Het College verontschuldigt zich voor de afwezigheid van de burgemeester die een overteg
heeft met de staatssecretaris van BZK.
Het wordt gewaardeerd dat het College voor dit gesprek is uitgenodigd. Het college heeft in
een brief een reactie gegeven op het rapport van de commissie Leemhuis.
Het wordt betreurd en het wordt als onzorgvuldig handelen beschouwd dat de commissie
Leemhuis het niet nodig achtte een gesprek met het College van Gouda en het ISMH te
voeren terwijl Gouda een gebiedsgemeente ls.
Het College geeft zijn reactie als zijnde het bestuur van de centrumgemeente in MiddenHolland en als buurgemeente van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard. Daamaast
wordt een reactie gegeven op het proces van de gemeentelijke herindeling. Gouda weritt
samen met de gemeenten in de Krimpenenwaard met uitzondering van Krimpen aan den
IJssel in het ISMH (Intergemeentelijk Samenweritingsverband Midden-Holland). Deze vijf
gemeenten en Gouda maken deel uit van dezelfde Veiligheidsregio (Hollands-Midden).
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Positie samenwerkingsgebied ISMH en de veiligheidsregio
Visie College
De vijf gemeenten in de Krimpenenwaard zullen aan bestuurskrecht winnen indien zij
fuseren.
Als de Krimpenenwaard blijvend aan het ISMH wordt toebedeeld en de provincie één visie
zou hebben over de toekomst van het ISMH zou dat het succes van deze regio kunnen
beTnvloeden. Gemeenten en provincie zouden de ambitie moeten hebben het
samenweritjngsgebied beter te laten funcfioneren en het ISMH kansen moeten bieden. Er
zouden geen besluiten mogen worden genomen waardoor het realiseren van die ambitie
wordt gehinderd of onmogelijk wordt gemaakt
Als een deel of de gehele Krimpenenwaard aan de Stadsregio Rotterdam zou worden
toebedeeld komt het functioneren van het ISMHop het spel te staan. Als dat gebeurt, komt
Gouda als centrumgemeente voor het resterende deel van die regio aan de rand van het
gebied te liggen. Dan zou Gouda kunnen ovenwegen naar die regio over te gaan. In die
situafie kan het ISMH worden opgeheven wat nieuwe herindelingproblemen voor
bestaande regio's met zich meebrengL
Welk belang heeft de provincie bij het overbrengen van de Krimpenenwaard van het ISMH
naar de Stadsregio Rotterdam?
Als de Krimpenerwaard naar de Stadsregio Rotterdam overgaat, zal dat gebied ook naar
de Veiligheidsregio Rijnmond moeten overgaan. Andere gemeenten kunnen volgen. Voor
wat dan resteert van de huidige Veiligheidsregio waarin Gouda llgtwordt betwijfeld of dat op
temriijn nog een levensvatbare Veiligheidsregio kan zijn.
Het toewijzen van de Krimpenerwaard aan de regio Rijnmond heeft voor Gouda als
centrumgemeente geen meerwaarde. Een deel van de Krimpenenwaard is meer op Gouda
dan op Rotterdam georiënteerd. Een deel van Gouda ligt in de Krimpenerwaard, maar een
sprong van de stad over de IJssel heeft Gouda nooit gewild. De gemeente heeft geen
uitbreidingsplannen voor dat gebied, omdat Gouda het karakter van dat gebied niet wenst
aan te tasten. Het gebied is bestemd voor recreatie en heeft invloed op de groene
omgeving van de stad.
Het ISMH acht het niet logisch om Krimpen aan den IJssel bij het ISMH te voegen.
Oriëntafie en samenhang zijn argumenten om een gemeente b\] een andere regio te
voegen. Het ISMH werkt aan een economische visie. Nederiek is voor een deel op de
Rotterdamse regio georiënteerd. Als een grens van een regio moet worden bepaald, moet
worden erkend dat de Krimpenenwaard een groen gebied is dat als zodanig moet worden
bestuurd.
Er wordt t}elang gehecht aan het ISMH. Dit samenweritjngsgebied moet zo krachtig
mogelijk zijn en moet een krachfige centrumgemeente houden.
Reactie GS
De provincie heeft geen belang bij een overheveling van de Krimpenerwaard naar de
Stadsregio Rotterdam. In een Artil-procedure wordt het bekeken wal goed is voor de
betrokken gemeenten en de gemeentelijke indeling. De indeling in een regio is daarvan
een afgeleide. Als het van belang wordt geacht één gemeente Krimpenenwaard te
realiseren, moet worden bekeken of die gemeente moet overgaan naar de Stadsregio
Rotterdam en wal de gevolgen zijn van het leggen van een regiogrens dwars door een
nieuwe gemeente.
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Ontwikkelingen in hat ISfMH-gebled
Visie GS
Er zijn ook andere processen gaande die tot gevolg hebben dat er minder gemeenten in
het gebied van het ISMH.
Genoemd kan worden:
• de fusie waarbij Bodegraven en Reeuwijk zijn toetrokken;
• het ontstaan van een Zuidplasgemeente;
• de ontwikkelingen rond Gouda en Waddinxveen;
• de mogelijke fusie van Boskoop en Rijnwoude waarbij Alphen aan de Rijn kan worden
tjetrokken.
• Nieuwkoop, Alphen aan de Rijn, Rijnwoude en wellicht Boskoop gaan deel uitmaken
van Holland-Rijnland.
Is tegen deze achtergrond Gouda, de Zuidplasgemeente, de Krimpenerwaard en de
nieuwe gemeente Bodegraven/Reeuwijk voldoende als regio ISMH? Wat moet gebeuren
als de regio te klein wordt?
Er wordt ook geweritt aan een opschaiing van de veiligheidsregio's.
Reactie College
Het is acceptabel dat het aantal gemeenten afneemt, omdat grotere gemeenten worden
gevormd. Die ontwikkeling kan de samenweriting tussen de gemeenten versterken. Een
dergelijke ontwikkeling was in de Drechtsteden meritbaar.
De samenwertting in het ISMH verioopt mede beter, omdat wordl begrepen dat als de
samenweriting niet goed gaat, het samenweritingsgebled zal worden opgedeeld. Ook wordt
gewerkt aan de ruimtelijke agenda en een economische visie voor het gebied
Met uitzondering van het fonneren van de omgevingsdiensten wonJt er bij de regiovorming
niet gesproken over een minimale omvang van de regio's.
Het is niet onmogelijk dat de Zuidplasgemeente zich meer op de Stadsregio Rottenjam zal
oriënteren. Dan rijst de vraag of Gouda het meest oostelijke deel van Rotterdam vrordt of
de eerste gemeente die niet meer bij Rotterdam behoort.
Het is ook nog onduidetijk met welke gemeente Boskoop kan fuseren. Die gemeente zou In
de toekomst wellicht kunnen aansluiten bij de gefuseerde gemeente Reeuwijk/Bodegraven.
Alle gemeenten om Gouda hebben om voor hen moverende redenen gekozen voor een
fusie met een andere gemeente dan de centrumgemeente Gouda. Een mogelijke fusie met
Waddinxveen wordt op prijs gesteld vanuit de meenwaarde die dat voor beide gemeenten
zou kunnen opleveren en vanuit het perspectief van een toekomsttiestendige krachtige
centium gemeente.
Het lijkt nlet aannemelijk dat Bodegraven en Reeuwijk kiezen voor een oriëntatie op
Woerden omdat die gemeente zich dan terugtrekt uit de huidige regio en de provinciegrens
zou worden overtreden.
Gouda Is de centrumgemeente voor een regio en moet ook in de toekomst in het centrum
van die regio liggen. Om Gouda zouden krachtige gemeenten moeten ontstaan zodat
Gouda een goede centrumgemeente kan zijn. Ook de nieuw te vormen gemeente in de
Krimpenenwaard zou de centnjmpositie van Gouda moeten versteriten. Niet elke grotere
gemeente zou het zelfde voorzieningenniveau als de centrumgemeente moeten nastreven.
Een centrumgemeente moet groeien als omliggende gemeenten groter worden. Als dat niet
gebeurt, wordt de relatieve afstand tussen centrumgemeente en de andere gemeenten te
klein waardoor de centi"umpositie van de centrumstad wordt aangetast. In dat kader bezien
we de fusieplannen met Waddinxveen en dient de provincie afspraken na te komen over
grenscorrecties.
De gemeente heeft op dit moment geen aspiraties voor de Krimpenenwaard en zal geen
gesprekken met gemeenten over verdergaande samenwerking voeren omdat wordt
samengeweritl en mogelijk wordt gefuseerd met Waddinxveen. Als over die fusie is
besloten bestaat de mogetijkheid om over nieuwe fusies gesprekken te voeren.
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De KS-gemeente
Visie College
De bestuuriijke ontwikkeling van gemeenten in de Krimpenenwaard is een lastig proces. De
K5-sa men weriting ontwikkelde zich goed. Het rapport van de commissie Leemhuis heeft
die samenweriting niet vereenvoudigd. Een sterite gemeente op het niveau van de K 5 gemeente ten zuiden van Gouda is gewenst.
Alhoewel er soms wat andere uitspraken werden gedaan, werd minder zichtbaar duidelijk
dat gezien do problemen die er zijn in de toekomst de vorming van één gemeente
onontitoombaar zou zijn. De samenweriting is een opstap naar de fusie. Er werd beseft dat
het zelfstandig blijven voortbestaan van een aantal gemeenten geen optimale situatie is.
Het is te betreuren dat Krimpen aan den IJssel in dit proces is betrokken; het verstoort het
proces dat de KS-gemeenten hebben doorgemaakt.

Visie GS
Op het moment dat de commissie Leemhuis haar werkzaamheden begon, heeft een
gemeente zich voor een fusie uitgesproken. Inmiddels hebben verschillende gemeenten
zich daarvoor uitgesproken waaruit kan wonjen geconcludeerd dat er sprake Is van een
ontwikkeling die tot een uititomst voor dit gebied moet leiden. Er is nog geen eenduidig
beeld ontstaan. De vijf gemeenten zijn nog niet in staat zelf tot een oplossing te komen.
Vandaar dat de provincie een rol in dit proces heeft te vervullen. Er kan worden t>eweerd
dat de K5-samenweriting goed verioopt maar als een gemeenteraad beweert dat die
samenweriting niet voldoende is en er een fusie moet komen, moet daarop een reactie
komen.

Reactie College
Dat daarop een antwoord moet worden gegeven is juist Het hindert Gouda als
buurgemeenten problemen hebben. De bestuurskracht van de gemeente Ouderiterit is op
een aantal punten versteritt doordat de provincie heeft geassisteerd. Steeds meer werd
ervaren dat de K5-samenweriting een voorioper van een fusie zou zijn. Dat beeld wordt
verstoord door de opstelling van Nederiek en het onderzoek naar fusie met Krimpen aan
den IJssel.
De uitkomst van de discussie over de omgevingsdiensten kan voor het bestaande
samenwerkingsverband ongewenste eftecten hebben.
Vorming van een K4-gemeent8
Visie GS
Biedt een K4-^emeente als sterite buurgemeente van Gouda voor Gouda voldoende
perspectief? Het lijkt waarschijnlijk dat het realiseren van een K2 en een K4-gemeente op
niet al le lange tennijn zal leiden tot een K6-gemeente. Zou de K6-gemeente een
versterking van het ISMH kunnen zijn?
Reactte College
Als Nederiek overgaat naar de Stadsregio Rotterdam, zal dat leiden lot andere
verhoudingen in de Krimpenenwaard. Het College van Gouda moet afwegen of dat gewenst
is. Als de Krimpenerwaard onder twee gemeentelijke regimes komt, kunnen er verschillen
ontstaan omdat de Stadsregio Rotterdam een andere visie op het groene gebied zal
hebt>en dan het ISMH. Dal wordt een probleem omdat de Krimpenenvaard één gebied is
dat tot het Groene Hart behoort. Het is ongewenst en onlogisch dat een deel van de
Krimpenenwaard onderdeel wordt van de Stadsregio Rotterdam.
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Overige zaken
De voorzitter merkt op dat voor het Kabinet en de Tweede Kamer het beginsel van
draagvlak belangrijk is. Als Nederiek en Krimpen aan den IJssel wensen te fuseren,
moeten sterite argumenten worden aangedragen om voor een andere oplossing te kiezen.
Dat is een reden om met omliggende gemeenten gesprekken over deze herindeling te
voeren.

3.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Verslag overieg op 11 november 2009

Geacht bestuur.
Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overteg, als bedoeld In artikel B, eerste lid, van de
Wet arhi. dal wij op 11 november 2009 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenerwaard. Het verslag Is hiermee openbaar geworden.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Bezoekadres
Zu<d-Hoi[sndpl«ln i
239SAW DenHaag
Tram 9 en buuen 18,
22.65 Hoppen dlciHBU
net piovlndohdi. Vanaf
station Dan Hug CS ia
hel Uen mliutan lof«n.
De pwteofndintQ voor
tuta'i II bcpcfM.

secretaris,

voorzitter,

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

J. Franssen

IO
@

fjJ

H
IO
Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het
K5-sa me nwe rk i ngsverba n d
gehouden in het Provinciehuis te Den Haag
op 11 november 2009 van 19.45 tot 20.00 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedepuleende provinde Zuid-Holland, voorzitter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. A. van Erk
dhr. G.C. Peters

Voorzitter van het KS-samenwerkingsverband
regiosecretaris

Afwezig
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij excuseert de Commissaris van de Koningin die verhinderd is dit overieg bij te wonen
omdat hij voorzitter Is in een ander overieg.
GS hebben op 15 september 2009 besloten voor de zes gemeenten in de Krimpenerwaard
de Arhi-procedure te starten. In deze Arhi-procedure zijn zes gemeenten betrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderiterit, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Aan
dat t)esluit is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenweritingsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenten meegewerkt aan een bestuurskrachtmeting. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteerd op de bestuurtijke
problematiek. Deze commissie is van mening dat minimaal deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de voorkeur aan de fusie van de zes gemeenten. De gemeente
Ouderkerit heeft op basis van de uititomst van die besluurskrachtmeting geconcludeerd dat
zij niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. De zes gemeenten in de Krimpenerwaard
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, bestaat geen
overeenstemming.
Er is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenten fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortbestaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daamaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gerneenten fuseren.
Naast het open overieg dat in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wordt gevoerd, wensen GS gesprekken te voeren met de Colleges van B&W van enkele
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omliggende gemeenten en met andere organisaties die belang hebben bij de gemeentelijke
herindeling in de Krimpenenwaard.
De periode waarin open overieg mogelijk Is. sluil op 15 maart 2010. Daama zullen GS een
herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.
In dit overteg wordt het Dagelijks Besluur van het K5-samenweritingsverband de
gelegenheid geboden zijn visie op deze herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt Het conceptverslag zal aan het
Dagelijks Bestuur van hel K5-samenweritingsverband worden voorgelegd. Als dat van de
zijde van het Dagelijks Bestuur en van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het
Dagelijks Bestuur kan het verslag benutten om de achtert^an over dit gesprek te
infomieren.

2.

Visie van het Dagelijks Bestuur van de K5 op de herindeling van gemeenten
In de Krimpenerwaard

De voorzitter legt de voigende vragen voor:
1. Is het volgens het Dagelijks Bestuur juist dat deze zes gemeenten in het Arhi-traject zijn
betrokken?
2. Welke visie heeft het Dagelijks Bestuur op de fusie van deze zes gemeenten en de
andere varianten die zijn genoemd?
3. Welke visie heeft het Dagelijks Bestuur over deze fusie in de Krimpenenwaard in relatie
tot de samenweriting op het niveau van de K5?
Positie K5 samenwerkingsverband
De heer Van Erit deelt mee dat het DB van de K5 niet over voor- en nadelen, aspecten en
voorkeuren van fusievarianten heeft gesproken. Het DB is van mening dat in de afgelopen
drie jaar de samenwertting in de K5 is gegroeid en daarin het nodige is bereikt. Nadat in de
jaren 2001 tot 2006 op operationeel niveau is samengeweritl, is nadien een robuuste
gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen en zijn centmmfuncties In een ambtelijke
organisatie ondergebracht.
Na 2006 is het volgende bereikt:
1. Er ls één brandweer voor de hele Krimpenenwaanj gekomen.
2. Er wordt op ICT-gebied samengeweritl.
3. Er wordt in de sector ondenwijs samengeweritl
4. Onder leiding van de gemeentesecretarissen wordt de elektronische gemeente
uitgerold.
5. Er ls een sti'uctuur-, woon- en economische visie opgesteld en door de
Krimpenenwaardraad vastgesteld.
De gemeenten zijn van mening dat het samenwerkingsvertiand K5 als dienstvedener voor
hen Iets heeft bereikt en de K5 in ISMH-verband een krachtige organisafie is.
Ult de evaluafie blijkt dat de gemeenten van oordeel zijn dat de K5 goed functioneert.
Intussen beseffen sommige gemeenten dat zij niet zelfstandig kunnen blijven voortbestaan.
Zij wensen vanuit dat besef, en niet omdat de K5 niet zou functioneren, een gemeentelijke
herindeling.
De voorzitter merkt op dat uit wat in de laatsie maanden is gebeurd, blijkt dat sommige
gemeenten het waarderen wat op het niveau van de K5 sinds de startperiode is bereikt
maar dat het resultaat voor Ouderkerit en Vlisl niet voldoende is om zelfstandig te kunnen
blijven voortbestaan. Voor Nedertek is hel de reden om te onderzoeken of een fusie met
Krimpen aan den IJssel mogelijk is.
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GS waanjeren het functioneren van het K5-samenweritingsverband maar dat is niet
voldoende om gemeenten zelfstandig te laten voortbestaan. Op welke wijze zou de K5
verder kunnen gaan als die ontwikkeling niet wordt ingezien? Op welke wijze wordt de
positie van de KS-gemeenten beoordeeld? Een dergelijke beoordeling wordt gehinderd
doonjat sommige gemeenten die samenweriting anders georganiseenj zouden willen zien.
De directeur/secretaris en de ambtelijke organisatie van de K5 acht het mogelijk verder te
gaan in KS-verband alhoewel de K5 weinig nieuwe taken krijgt toebedeeld.
Effecten commissie Leemhuis
Het DB van de K5 benadrukt dat in het rapport van de commissie Leemhuis de KS
nauwelijks is beschreven en als dat Is gebeurd, Is dat niet gedaan op basis van
argumenten. De commissie Leemhuis heeft het functioneren van de K5 ondergewaardeerd.
Het beeld werd geschetst dat gemeenten het niet eens zijn over het uitgangspunt en de
bestuuriijke toekomst Er werd geen aandacht besteed aan het feit dat er Inhoudelijk
resultaten zijn geboekt. GS wordl verzocht zich daarover nader te laten Infonmeren aan de
hand van notities die zijn geschreven en van de kennis die GS inmiddels over dit gebied
heeft verkregen.
De heer Peters acht het van belang de ontwikkelingen van de laatsie maanden In hetjuiste
perspectief te plaatsen. Dat gemeenten een ander standpunt zijn gaan innemen is niet
gebeurd vanwege de samenweriting In de KS en de uitkomst van het SGBO-onde rzoek
maar vanwege de uitieg die de provincie aan de uitkomst van dat onderzoek heeft gegeven
en het onderschrijven van de bevindingen van de commissie Leemhuis. Ook Vlist heeft
recentelijk, nadat de Ami-procedure was aangekondigd, een ander standpunt ingenomen.
Het is er in de laatste maanden niet eenvoudiger op geworden de K5 als eenheid te laten
functioneren en voortgang in processen te behouden. Gemeenten nemen een afwachtende
houding aan omdat onzekerheid over de toekomst bestaat. De oorzaak daarvan ligt niet bij
de KS. Nederiek zal tot aan de fusie met Krimpen aan den IJssel loyaal In de KS
meeweriten. Aan die gemeente worden op correcte wijze diensten verieend.
Positie Nederlek
De heer Peters meritt op dat Nederiek primair zelf gaal voor behoud van de
zelfstandigheid, maar de ogen niet sluit voor de werkelijkheid en daarom een tweede
scenario onderzoekt, zijnde een fusie met Krimpen aan den Ussel.
De voorzitter benadrukt dat het College ook schriftelijk heeft medegedeeld dat het
voorstander van een fusie met Krimpen aan den IJssel is.
De heer Peters acht het niet gewenst om namens een van de gemeenten uilspraken te
doen.
Vervolggesprek
De voorzitter concludeert dat het DB in het kader van het open overieg in deze Arhiprocedure voor de KS-gemeenten geen uitspraak doet over haar vooriteur voor een van de
varianten.
Is het gewenst medio januari 2010 een tweede gesprek met het DB van de K5 te
organiseren of is een tweede gesprek met de Colleges meer op zijn plaats?
De heer Van Erit achl een tweede gesprek tussen GS en de Colleges gewenst. Dat zal in
het DB van de KS worden tiesproken. Er worden door de verschillende gemeenlen in de
Krimpenerwaanj onderzoeken uilgevoerd over het in- en uittreden uit het
samenweritingsverband en de financiële gevolgen daarvan en Nedertek onderzoekt met
Krimpen aan den IJssel de mogelijkheid van een fusie van beide gemeenten. Als die
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onderzoeken zijn afgerond en de gemeentebesturen vragen daarom, het wordt het voor het
DB mogelijk te discussiëren over de mogelijke varianten.
Spreker overhandigt de voorzitter een notitie waarin het standpunt van de KS In deze is
venvoonj. Deze notitie wordl als bijlage bij dit verslag gevoegd.

3.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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websile: www.k5-gemeenten.nl

K5 samenwerking als stabiele factor.
Het samenwerkingsverband KS-gemeenten fungeert sinds eind 2006 onder de robuustere
Gemeenschappelijke Regeling.
Robuuster, in die zin dat de samenweriting op het gebied van gemeentegrens
overschrijdende strategische taken is verstevigd. Ook is de samenweriting op het gebied van
diverse operationele taken -o.a. wat betreft die taken die in een
centrumgemeenteconslructie functioneerden- verbeterd door deze onder te brengen onder
de GR-K5. Eén bestuuriijke en één ambtelijke aansturing.
Met deze opzet beoogden de deelnemende gemeenten de kwetsbaarheid van die
organisatieonderdelen op te lossen. De door de K5 ter hand te nemen strategische taken
werden opgesomd in de GR-K5. Een Meerjaren Uitvoeringsprogramma werd de strategische
agenda voor de jaren 2006 tot 2010.
Het bestuur is verheugd te constateren dat de eindproducten van de strategische taken allen
tijdig en op een kwalitatief veranhwoord niveau aan de Krimpenerwaardraad zijn
aangeleverd. Deze beleidsnota's zijn allen -na een goed inhoudelijk debat- unaniem
vastgesteld. Ook de uitvoering c.q. implementatie is inmiddels ter hand genomen, waardoor
de Krimpenenwaard een sterkere regionale partner is geworden.
Het SGBO-evaluatieonderzoek (eind 2008) concludeert dat de K5 in zo korte tljd goede
resultaten heeft neergezet. Voortzetting van de samenwerking en een nieuwe evaluatie in
2012 geeft kansen om de samenweriting nog meer tot wasdom te brengen. Het SGBO
concludeerde tenslotte; "Als de samenwerking slaagt en er op steeds meer terreinen
succesvol wordt samengewerkt, is de herindeling een logische stap."
De Commissie Leemhuis (en in het veriengde daarvan GS) spreekt van een bestuuriijke
houdgreep, maar hiermee kunnen het functioneren van en de geleverde producten door de
K5 samenwerking niet worden bedoeld.
Een gedegen 'VeWonderzoek naar de feitelijkheden (zoals bovenstaand genoemd) is alsnog
aan le bevelen.
Het bestuur is van mening dat het samenwerkingsveriDand de haar opgedragen taken naar
behoren uitvoert en is in staat dil te continueren en desgewenst verder uit te bouwen.
Opgemerkt kan worden dat hel door GS aangekondigde herindelingsproces heeft geleid lot
een zekere "afwachtende houding", waarin de samenwerking nu dreigt te komen.
Wal betreft het inzicht in de door de K5 opgestelde strategische documenten verwijst het
bestuur u graag naar de CD welke aan de Commissie Leemhuis is overhandigd en de
website van de K5 zelf fvwvw.kS-gemeenten.nn
Lekkeriterit, 11 nov. 2009
Het K5-bestuur,
de secretaris.
de voorzitter,
mr. G.C. Peters
A. van Erk
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Samenwerking K5
Postadres: postbus 2507, 2940 AA Lekkericerk
Telefoon:

0160 667650 E-mail: gpeters@k5-gemeenten.nl
O

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuld-Holland.
door tussenkomst van de heer J. van Sb^aalen,
Directie Leefomgeving en Bestuur,
Afdeling Bestuur en Beleidscoördinatie
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Ondenwerp: verslag Ami-overieg K5 d.d. 11-11-09
Uw kenmerit: PZH-2009-145734725
Reg.nr: K510/00045
Datum, 7 januari 2010 ) j i^_,:,- v^jg

Provinciaal Bestuur
van Zuid Holland
13 )AH. 20t0
Datutn ontvangst

Geacht college.
tn de vergadering van het K5-beshJur van 5 januari 2010 is het verslag van het Arhi-overieg van 11
nov. 2009 aan de orde geweest
Op basis van het gecomgeerde verslag meent het K5-bestuur toch nog enkele opmerkingen te
moeten maken. Niet zozeer vanwege het feit dat t)epaatde uitlatingen niet gedaan zouden zijn,
maar vanwege ultiatingen die gedaan zijn en nlet Juist blijken te zijn respectievelijk verkeerd
uitgelegd kunnen v>orden. Het betreft in beide gevallen sifijaties die de gemeente Vtist aangaan.
Dit betreft allereerst de laatste alinea op bladzijde 2 van het verslag waarin de voorzitter (oq. de
gedeputeerde) ten onrechte de gemeente Vlist noemt als een gemeente die, alle inspanningen van
de K5 ten spijt, niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. In de richting van deze gemeente heeft
de gedeputeerde t}eweringen geutt. en heeft uw college correspondentie met Vlist gevoerd, die
van het tegenovergestelde getuigen. Wij beseffen dat het verstag een weergave is van het be- en
gesprokene, n>aar voor de geschiedschrijving iijkt het ons beter op die plek de aanduiding van Vlist
te schrappen.
Tenslotte is het bestuur van mening dat het tussenzinnen "...nadat de Arhi-procedure was
aangekondigd...' op bladzijde 3 van f>et verslag in de tweede alinea onder het kopje "effecten
commissie Leemhuis" ,de gen>eente VDst aangaande, de indmk kón wekken dat de Arhiprocedure aanleiding is geweest voor Vlist om haar standpunt te herzien. De vertegenwoordigers
van Vllst hechten er aan duidelijk te maken dat hier meer inhoudelijke argumenten aan ten
grondslag liggen.
Wij stellen het op prijs als het verslag in bovengenoemde zin wordt aangepast.
Hoogachten
Het K5-to5^u:
de secreta
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Dagelijks bestuur van hef Intergemeentelijk
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UvN kenmerk
Biflagen
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Onderwerp

Verslag overleg op 11 november 2009

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in arfikel 8, eerste lid,-van de
Wet arhi, dat wij op 11 november 2009 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenerwaard. Het verslag Is hiermee openbaar geworden.

Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris.
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voorziiter.
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M.H.J. van V^ieringen-Wagenaar

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
259BAW DenHaag
Tram G en bussen 1S.
22,6$ Etoppen dIcKbl]
hel provindehuis. Vanal
station Oen Haag C5 is
hci tien minuten lopen.
Oe parkcfif7uimle voor
auto's is beperkt.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
met de vice-voorzitter van het
intergemeentelijke Samenwerkingsverband Midden-Holland
gehouden in het Provinciehuls te Den Haag
op 11 november 2009 van 20.00 tot 20.15 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. A.F. Bonthuls

vice-voorzitter van het ISMH

Afwezig
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
HIJ excuseert de Commissaris van de Koningin die verhlndenj is dit overieg bij te wonen
omdat hij voorzitter is in een ander overieg.
GS hebben op 15 september 2009 besloten voor de zes gemeenten in de Krimpenenwaanj
de Arhi-procedure te starten. In deze Arhi-procedure zijn zes gemeenten betrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderiterit, Bergambacht, Vllst en Schoonhoven. Aan
dat besluit is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenweritingsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenten meegeweritt aan een bestuurskrachtmeting. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteenj op de bestuuriijke
problematiek. Deze commissie is van mening dat minimaal deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de voorkeur aan de fusie van óe zes gemeenten. De gemeente
Ouderkerk heeft op basis van de uitkomst van die bestuurskrachtmeting geconcludeerd dat
zij niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. De zes gemeenten in de Krimpenerwaard
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, bestaat geen
overeenstemming.
Er is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenten fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortbestaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daamaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gemeenten fuseren.
Naast het open overieg dat in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wondt gevoerd, wensen GS gesprekken te voeren met de Colleges van B&W van enkele
omliggende gemeenten en mel andere organisaties die belang hebben bij de gemeentelijke
herindeling in de Krimpenerwaard.

O
IO

a

De periode waarin open overieg mogelijk Is, sluit op 15 maart 2010. Daama zullen GS een
herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal wonJen voorgelegd,
In dit overteg wordt het Dagelijks Besluur van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Midden-Holland (IMSH) de gelegenheid geboden zijn visie op deze herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het conceptverslag zal aan het
Dagelijks Bestuur van het ISMH worden voorgelegd. Als dat van de zijde van het Dagelijks
Bestuur en van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het Dagelijks Bestuur kan
het verslag benutten om de achterban over dit gesprek te infomieren.

2.

Visie van het Dagelijks Bestuur van het ISMH op de herindeling van
gemeenten In de Krimpenerwaard

De voorzitter legt de volgende vragen voor
1. Is het volgens het Dagelijks Bestuur juist dat deze zes gemeenten in het Arhi-traject zijn
t>etiT3kken?
2. Welke visie heeft het Dagelijks Bestuur op de fusie van deze zes gemeenten en de
andere varianten die zijn genoemd?
3. Welke visie heeft het Dagelijks Bestuur op de positie van het ISMH over deze fusie in de
Krimpenerwaard in relatie lot de samenweriting op het niveau van de K5?
Positie ISMH
De heer Bonthuis deelt mee dat het ISMH een samenweritingsverband van nu nog 13
gemeenten is met 250.000 Inwoners. Dat aantal gemeenten en het aantal Inwoners is van
belang om te kunnen spreken van een gedragen samenwerkingsverband dat op een aantal
uitvoerende en coönjinerende taken heeft. Het betreft taken op het terrein van de
ruimtelijke ordening, de Milieudienst, de leerplicht, arbeidsmaritt en economie. Het is van
belang dat, zoals ook in een brief aan GS is uiteengezet, niet alle regiogrenzen ter
discussie komen. Het draagvlak voor het ISMH mag nlet te zeer verminderen. Als de
KrimpenenA/aard zich op de Rotterdamse regio zou oriënteren, zal dat het voortt>estaan van
het ISMH wellicht onmogelijk maken.
Het ISMH-gebied zou over vijf Jaar kunnen omvatten:
• de Krimpenenwaanj als één bestuuriijke entiteit;
• de nieuwe gemeente Zuidpias;
• de gemeenten Gouda en Waddinxveen ook als deze fuseren;
• de samengevoegde gemeenten Bodegraven en Reeuwijk.
Als dal is gebeurd, zullen er geen veranderingen optreden In het aantal taken dat het ISMH
uitvoert Als die fase van herindelingen is afgerond, kan in het kader van bovenregionale
ontwikkelingen zoals de vorming van de veiligheidsregio's, wonJen beoordeeld of de
grenzen van het ISMH-gebied moeten worden aangepast. Die discussie kan over enige tijd
worden gevoerd om te vooritomen dat op korte lermijn bestuuriijke chaos ontstaat.
In de komende vijfjaar zal de regionale samenhang In het ISMH-gebied stertter dan nu het
geval is kunnen worden ingevuld. Het gebied is nu één Politiedistrict dal een aantal teams
kent en binnen het ISMH krijgt de regionale Brandweer vorm. De Krimpenennraard zal
daarbinnen in 2010 een eigen korps hebben.
De komende vijf jaar zal het aantal taken voor het ISMH kunnen toenemen. Op
veiligheidsgebied zou het ISMH een grotere taak kunnen vervullen.
De gemeenten in de Krimpenenvaard zouden voor een bepaalde periode binnen het ISMHgebied moeten blijven. Als dat niet zou gebeuren, zullen de gevolgen van het overgaan van
de Krimpenenwaanj naar een andere gemeente groot zijn.
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De K6-variant
Het DB van het ISMH is geen voorstander van de vorming van een K6-gemeente. Het is
ongewenst dat door de vorming van die gemeente, omdat Krimpen aan den IJssel daarvan
deel uitmaakt, de Krimpenenvaard deel zal gaan uilmaken van de Stadsregio Rotterdam.
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De voorzitter meritt op dal als de K6-gemeente zou worden gevormd, de huidige gemeente
Krimpen aan den IJssel blj het ISMH kan wonjen toebedeeld en ult de Stadsregio moet
b'eden of de Krimpenerwaard moet naar die Stadsregio overgaan omdat een regiogrens
niet dwars dpor een gemeenle kan lopen. Voor de Veiligheidsregio's zou opschaiing
noodzakelijk zijn. Met die ontwikkeling zou rekening moeten worden gehouden.
Het ISMH zou als het huidige aantal inwoners ongewijzigd blijft, voor een groot aantal jaren
bestaansrecht hebben.
Volgens de heer Bonthuis zou het overgaan van de Krimpenenwaard naar de Stadsregio
desastreuze gevolgen voor het ISMH hebben. Dan wordt het draagvlak voor het ISMH te
klein. De gemeente Krimpen aan den IJssel zal naar het ISMH moeten overgaan.
Toekomstige situatie
Het DB van het ISMH meent dat in de komende 10 jaar de genoemde gemeenten zullen
fuseren. Het ISMH is met gemeenten als Bodegraven, Reeuwijk en de gemeenten In de
Krimpenerwaard een hybride samenweritingsverband omdat een deel is verstedelijkt en
een deel wordt gerekend tot het Groene Hart. In het ISMH-gebied zal door de
ontwikkelingen in de Zuidptas het inwoneraantal nlet verminderen.
Als er een discussie over de veiligheidsregio's zal worden gevoerd zou het ISMH-gebied
zich uit het oogpunt van veiligheid bij de Rotterdamse regio kunnen aansluiten. Als dat
noodzakelijk wordt geacht, zou de wet op de Veiligheidsregio's moeten worden aangepast.
Over het opschalen van de Veiligheidsregio's is al eens gespnjken en in die discussie kan
over het ISMH-gebied worden gesprc>ken.
Als Bodegraven en Reeuwijk zich op Woerden oriënteren, zal er een discussie moeten
wonjen gevoerd over de provinciegrenzen. De discussie over de grenzen van provincies en
Veiligheidsregio's ls vooralsnog ongewenst omdat er ruimte moet zijn voor een goede
afwikkeling van de bestuuriijke ontwikkelingen in het ISMH-gebied. Daama is er mimte voor
andere ontwikkelingen.
Conclusie
De voorzitter concludeert dat welke variant zal worden gekozen, er is gepleil voor behoud
van de Krimpenerwaard In de ISMH. Als Nederiek en Krimpen aan den IJssel fuseren, is
een daling van het Inwoneraantal van het ISMH met 14.000 inwoners dan nog acceptabel?
Votgens de heer Bonthuis wordt met een dergelijke vermindering het draagvlak voor het
ISMH niet meteen ter discussie gesteld.

3.

Rondvraag en sluiting

De voorzitler acht het mogelijk om een tweede gesprek te voeren als het ISMH en de K5
een gezamenlijk beeld over de bestuuriijke toekomst hebben gevormd.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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drs. J. van Straalen
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F*ostadres Provindehuis

Dagelijks Bestuur van hal Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenenwaard

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070-441 6611
www.zuid-holland.nl
Datum

1 6 DEC 2009
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Verslag overieg op 11 november 2009

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de
Wet artii, dat wij op 11 november 2009 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenenvaard. Het vei^lag is hiermee openbaar geworden.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris.
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Verslag van het bestuurlijk overieg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuld-Holland
met de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard
gehouden in het Provinciehuis te Den Haag
op 11 november 2009 van 20.15 tot 20.45 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde provincie Zutd-Holland, voorzitter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. J..H. Oosters

Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenenwaard

Afwezig
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij excuseert de Commissaris van de Koningin die verhinderd is dit overieg bij te wonen
omdat hij voorzitter is In een ander overieg.
GS hebben op 15 septemt)er 2009 besloten voor de zes gemeenten In de Krimpenerwaard
de Arhi-procedure te starten. In deze Arhi-procedure zijn zes gemeenten betrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Aan
dat besluit Is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenwerkingsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenlen meegewerkt aan een bestuurskrachtmeting. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteenj op de bestuuriijke
problematiek. Deze commissie is van mening dat minimaat deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de voorkeur aan de fusie van de zes gemeenten. De gemeente
Ouderiterit heeft op basis van de uititomst van die bestuurskrachtmeting geconcludeerd dat
zij niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. De zes gemeenten in de Krimpenerwaard
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, bestaat geen
overeenstemming.
Er is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenten fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortbestaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daamaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gemeenten fuseren.
Naast het open overieg dat in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wordt gevoerd, wensen GS gesprekken le voeren met de Colleges van B&W van enkele
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omliggende gemeenten en met andere organisaties die belang hebben bij de gemeentelijke
herindeling In de Krimpenerwaard.
De periode waarin open overleg mogelijk Is, sluit op 15 maart 2010. Daama zulten GS een
herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.
In dit overieg wordt het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenenvaard de gelegenheid geboden zijn visie op deze herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt Het conceptverslag zal aan het
Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenenwaard
worden voorgelegd. Als dat van de zijde van het Dagelijks Bestuur en van GS is
geaccordeerd, is het een openbaar stuk.

2.

Visie van het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard op de herindeling van gemeenten in de
Krimpenerwaard

De voorzitter legt de volgende vragen voor.
1. Is het volgens het Hoogheemraadschap juist dat deze zes gemeenten in hel Arhi-traject
zijn betiokken?
2. Welke visie heeft het Hoogheemraadschap op de fusie van deze zes gemeenten en de
andere varianten die zijn genoemd?
3. Welke optie zou volgens het Hoogheemraadschap de beste zijn?
De heer Oosters deelt mee dat het Hoogheemraadschap het waardeert dat de provincie de
gelegenheid biedt zijn visie op dil gebied kenbaar te maken.
Het Hoogheemraadschap acht het als mede overheid om de volgende redenen gewenst
dat de gemeenten in de Krimpenenwaard fuseren:
1. Het gebied wordt geconfronleerd met een aantal grote gebiedsopgaven zoals het
Veenweidepact. Bij het opstelien en de uitvoering van deze gebiedsopgave is het
ingev^kkeld dat daarbij meerdere kleine gemeenten zijn betrokken. Een goede
transfonnatie van het gebied vraagt om een eenduidig en krachtig bestuur dat zich
verantwoordelijk voelt voor het geheel. Op dit moment vervullen het
Hoogheemraadschap
en
de
provincie
daarin
vooral
de
rol
van
gebiedsvertegenwoordigers en dat is vanuit het oogpunt van tiestuuriijke representatie
van de belangen uit het gebied niet altijd gewenst De keuzes die gegeven de
naluuriijke gesteldheid in het kader van het veenweidepact moeten worden gemaakt,
zijn logisch en weinig voor discussie vatbaar. Deze veranderingen zullen zich
voomamelijk voor doen op het grondgebied van de gemeente Ouderiterit. Er zou
moeten worden gesproken over de gevolgen die verbonden zijn aan deze ontwikkeling
voor een deel van het grondgebied van die gemeente en over compensatie voor de
vitaliteit van de kernen die In dal gebied liggen. Over de ligging van dat natuurgebied
zou eigenlijk geen discussie mogen ontstaan, als gevolg van de huidige
gemeentegrenzen. Wanneer de Krimpenenwaard één gemeente zou zijn, zou de
discussie zoals nu met de gemeente Ouderkerit ondenkbaar zijn.
Het transformatieproces zal 10 tot 20 jaar in beslag nemen. De bevolking van dat gebied
en de agrariërs die daar hun bedrijf hebben, zijn gebaat bij een krachtig en eenduidig
bestuur. Een dergelijk t}estuur kan ook financieel meer bereiken dan de huidige
onderiing verdeelde besturen.
2. De bestuurskracht van de kleine gemeenlen levert bij beleidsonhwikkeling soms
problemen op. Het was, met uitzondering van Krimpen aan den IJssel, vanwege de
amblelijke t^paclleil en financiële middelen, niet eenvoudig om met de gemeenten op
tijd gemeentelijke waterplannen le maken. Vandaar dat het Hoogheemraadschap een
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waterplan voor het K5-gebIed heeft opgesteld en dat voor een bellangrijk deel heeft
gefinancierd onderde voonwaarde van actieve gemeentelijke participatie. E r i s é é n K 5 gemeentelijk waterplan met vijf afzonderiijke paragrafen voor de vijf a^onderiijke
gemeenten. Op basis van het waterplan wordt onderiiandeld wie welke taken uitvoert en
wie wat betaald. Ook daarvoor Is het van belang dat er sprake Is van gelijkwaardige
gemeenten in de Krimpenenwaard.
3. In het bestuursprogramma van het Hoogheemraadschap heeft het de prioriteit om de
wegentaak in de Krimpenenwaard over te dragen aan de gemeenten. Bij de wet
Verdeling Wegentaken is Indertijd besloten deze taak voor de Krimpenenwaard bij het
Hoogheemraadschap le houden. Dat wordt als een voor het Waterschap vreemde taak
ervaren die ten onrechte bij het Waterschap Is gebleven. Gesprekken over overdracht
van die laak lelden niet tot resultaat. Dat deze taak nog bij hel Waterschap is belegd,
heeft tot gevolg dat alleen Inwoners van de Krimpenenwaard een wegenheffing wonJt
opgelegd. Die heffing is verre van kostendekkend. Het wegonderhoud en het onderiioud
van de vele fietspaden in de Krimpenerwaard vragen het nodige van het Waterschap en
kan alleen behooriijk worden overgedragen als er een stevige gemeente is gevormd.
Die gemeente moet daarvoor de nodige belasting van Inwoners ontvangen omdat de
bijdrage van het Rijk daarin onvoldoende Is. Het afstoten van deze taak past ook in de
landelijke discussie over de herverdeling van taken voor de Waterschappen. De
gemeenten stellen zich op het standpunt dat een discussie over die taken kan worden
gevoerd als over een herindeling wordt gesproken. ZIJ die belast zijn met deze Arhiprocedure zijn geïnformeerd over de kosten die deze taak met zich meebrengL
4. In het veriengde van punt 4. kan worden opgemeritt dat het tussen overtieden
versnipperde onderhoud van de buitenruimte onnodig hoge maatschappeiijke kosten
met zich brengt. Het is opmeritelijk dal bijna elke gemeente In de Krimpenerwaard en
het Hoogheemraadschap de afgelopen vijf Jaar een nieuw steunpunt voor Openbare
Werken of onderhoud buitenmimte heeft geopend en van de nodige apparatuur heeft
voorzien. Dat is niet efficiënt en leidt tot verspilling van gemeenschapsgeld. Het
Hoogheemraadschap heeft vorig Jaar bestuuriijk overieg met de afzonderiijke
gemeenten geïnitieerd om te bezien of taken niet beter gezamenlijk zijn uit te voeren.
Inmiddels zijn er eerste afspraken gemaakt over het uitvoeren van taken zoals de
gladheidbestrijding en beheer van de openbare ruimte. De stellige overtuiging van het
Hoogheemraadschap Is dat pas na gemeentelijke herindeling een echt grote stap in
kostenbesparing en kwaliteitsvert)etering kan worden gemaakt.
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Dijkring 15
Volgens de heer Oosters is vanuit de optiek van het Hoogheemraadschap
het
belangrijkste argument om te komen tot herindeling de waterveiligheid. Dijkring 15 ligt om
de Krimpenenwaard en de Lopikenwaard en wonJt door de Hollandse IJssel gescheiden van
dijkring 14 dat een deel van de Randstad beschermt. Een calamiteit bij dijkring 15 kan
gevolgen hebben voor dijkring 14. Calamlteitenbestrijdingsplannen zijn voor dijkring 15
beschreven. Als bij een van deze dijkringen een calamiteit optreedt, hetgeen volgens
deskundigen een van de grootste maatgevende risico's in de Randstad Is, zijn daartïij drie
veiligheidsregio's en hwee provincies betrokken. Er is dus sprake van een ingewikkelde
coördinatiestnjctuur hetgeen onwenselijk is. Tussen de veiligheidsregio's bestaan
verschillen in betrokkenheid bij deze specifieke waterveillgheldsproblematiek en bij de
VOOrt>ereiding op calamiteiten. De gemeenten ln de Krimpenerwaard zijn nu verdeeld over
twee veiligheidsregio's. De focus vanuit Leiden (Hollands Midden) Is niet erg gericht op de
Krimpenerwaard of op een calamiteit met het water bij dijkring 15. Die t)etrokkenheid bij
deze dijkring is er bij Rijnmond vanwege de kwetsbaarheid van Rotterdam veel sterker.
Vanwege die veiligheid en het bestrijden van calamiteiten rond het water moet er voor de
vorming van één gemeente die valt in één Veiligheidsregio worden gepleit.
De oriëntatie op Rotterdam
Volgens de heer Oosters is er waterstaaütundig, fysiek, sociaal-maatschappelijk,
economisch en vanuit veiligheidsovenwegingen geen grens tussen Krimpen aan den IJssel
en de rest van de Krimpenenwaard. Het Hoogheemraadschap is het eens met de
conclusies van de commissie Leemhuis dat de vorming van één gemeente in de
Krimpenerwaard het meest in belang Is van het gebied, de bevolking en het bedrijfsleven
is.. Daarover kan niet te lichtzinnig worden gedacht, omdat het nu kiezen voor een suboptimale herindeling binnen de kortste keren opnieuw tot opschalingsdiscussie zal leiden.
De les van de K5 is dat dit soort langdurige discussies ten koste van de bestuurskracht
gaan en veel frusti^ties opleveren.
Het grootste deel van de bevolking is sub-regionaal op Gouda georiënteerd en regionaal op
Rotterdam. Sociaal-maatschappelijk en economisch is de Krimpenenwaard sterit vertoonden
met de Rotterdamse regio. Niet voor niets is in 2005 bij de waterschapsfusies In Zuid
Holland voor gekozen om de gebieden van Schieland (Rotterdam en Zuldplas) samen te
voegen met de Krimpenerwaard.. Dat weritt uitstekend. Met Leidse regio heeft de
Krimpenerwaard geen enkele relatie.
De heer Van Straalen vraagt of de gemeenten in de Krimpenenwaard die noodzaak om
onderdeel te worden van de veiligheidsregio Rijnmond zien. Wordt ontitend dat Rotterdam
deze problematiek beter aan kan dan Hollands Midden?
De heer Oosters veronderstelt dat als het uitsluitend om de waten/eiligheid gaat, dat niet
wordt ontkend. Het gecombineerde effect van hcxigwater in de rivieren en de stijgende
zeespiegel wordt in de gehele regio Rijmond-Drechtsteden en dus ook in de
Krimpenenwaard als het grootste toekomstige velligheldsrisisco gezien.. Daarom heeft de
tweede Deliacommissie (commissie Veerman) juist ook voor deze regio een
samenhangende aanpak van een "open-gesloten-delta" voorgesteld. In opdracht van het
kabinet buigt een stuurgroep onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam
zich over de noodzakelijk ruimtelijke ingrepen en toekomstige waterstaatkundige
Investeringen. Doordat het grootste deel van de Krimpenenvaard (K5) tot een andere
(veillgheids)regio behoort, is men bestuurtijk van dit overieg uitgesloten. Dat is zeer
ongewenst.
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Positie Gouda
Het Hoogheemraadschap beseft dat als er een wijziging wordt aangebracht in de grenzen
van de veiligheidsregio's, dat gevolgen heeft voor Gouda, de Zuidpias en Hollands Midden.
Ook die gebieden zouden, waterstaatkundig en vanuit veiligheidsovenwegingen gezien het
beste bij de veiligheidsregio Rijnmond kunnen worden ondergebracht Hollands Midden
wordt dan opgedeeld tussen de regio's Rotterdam Rijmond en Haaglanden. Het vraagt
moed dat terealiseren.Eritend wondt dat zo'n wijziging op draagvlak moet kunnen rekenen.
De voorzitter constateert dat er verschillende opvattingen over dit gebied bestaan. Die
opvatting is gebaseerd op de positie, beleidsten'ein en ervaring. Als wordt gesproken over
stedetijk gebied of de het Groene Hart, is een K1/K5-variant gewenst. Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn door hel Hoogheemraadschap argumenten genoemd om tot éón
indeling te komen. GS moeten die argumenten wegen en een herindelingontwerp vaststellen wat in de gemeenteraden zal worden besproken.
3.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebmik gemaakt.
Niets meer aan de onJe zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en
de Korpsbeheerder Politie Hollands Midden en de
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Rooseveltstraat 4a,
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2321 BM Leiden.
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Onderwerp

Verslag overleg op 11 november 2009

Geachte heren Lenferink en Van Duijn,
Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de
Wet arhi, dat wij op 11 novemtïer 2009 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenenwaard. Het verslag Is hiermee openbaar geworden.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Stalen van Zuld-Holland,
secretaris,

voorzitter.
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Verslag van het bestuuriijk overieg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
met de voorzitters van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg en de Korpsbeheerder Politie Hollands
Midden
gehouden in het Provinciehuis te Den Haag
op 11 november 2009 van 20.45 tot 21.20 uur

Aanwezig
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. van Sti'aalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter
senior adviseur Bestuuriijke Zaken provincie Zuid-Holland
adviseur Besluuriijke Zaken provincie Zuid-Holland

dhr. H. Lenferink
dhr. W. van Duijn

voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden tevens
Korpst>eheerder Politie Hollands Midden
voorzitter Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Afwezig
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Hij excuseert de Commissaris van de Koningin die verhinderd Is dit overteg bij te wonen
omdat hij vooizitter Is In een ander overieg.
GS hebben op 15 september 2009 besloten voor de zes gemeenten in de Krimpenenwaard
de Arhi-procedure te starten. In deze Artii-procedure zijn zes gemeenten toetrokken:
Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderiterit, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Aan
dat t>esluit is uitvoerig overieg met betrokken gemeenten en het samenweritingsverband
vooraf gegaan en hebben gemeenten meegeweritt aan een bestuurskrachtmeting. Tevens
heeft op verzoek van GS de commissie Leemhuis zich georiënteerd op de bestuuriijke
problematiek. Deze commissie is van mening dat minimaal deze vijf gemeenten moeten
fuseren maar geeft de vooriteur aan de fusie van de zes gemeenten. De gemeente
Ouderkerk heeft op basis van de uititomst van die t)estuursk rach hn eti ng geconcludeerd dat
zij niet zelfstandig kan blijven voortbestaan. De zes gemeenten In de Krimpenerwaard
kiezen voor een herindeling; over de wijze waarop dat kan geschieden, beslaat geen
overeenstemming.
Er Is sprake van een aantal varianten;
• de vijf gemeenten fuseren en Krimpen aan den IJssel blijft zelfstandig voortbeslaan;
• Krimpen aan den IJssel en Nederiek fuseren en daamaast fuseren de overige vier
gemeenten, of
• de zes gemeenten fuseren.
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Naast het open overieg dat in het kader van de Arhi-procedure met de zes gemeenten
wordt gevoerd, wensen GS gesprekken te voeren met de Colleges van B&W van enkele
omliggende gemeenten en met andere organisaties die belang hebben bij de gemeentelijke
herindeling In de Krimpenerwaard.
De periode waarin open overieg mogelijk is, sluit op 15 maart 2010. Daama zulten GS een
herindelingontwerp opstellen dat aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.
In dit overteg wordt de beide voorzitters de gelegenheid geboden hun visie op deze
herindeling te geven.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Hel conceptverslag zal aan de
voorzitters worden voorgelegd. Als het verslag door de loeide voorzitters en GS is
geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het verstag kan worden t>enut om de achterban
over dit gesprek te infonmeren.

2.

Visie van de Veiligheidsregio Hollands Midden op de herindeling van
gemeenten In de Krimpenerwaard

De voorzitter legt de volgende vragen voor
1. Welke positie nemen de veiligheidsregio Hollands Midden en de andere veiligheidsregio's in Zuid-Holtand in?
2. Welke visie heeft de Veiligheidsregio op de fusie van deze zes gemeenten en de andere
varianten die zijn genoemd?
3. Welke optie zou volgens de Veiligheidsregio de beste zijn?
Positie Veiligheidsregio Hollands Midden
De heer Lenferink geeft aan de hand van kaarten de grenzen aan van de Veiligheidsregio
Hollands-Midden en de Politieregio Hollands Midden en de Inliggende WGR-gebieden
Holland Rijnland, de RIjnsü'eek, Midden Holland (ISMH) met daarbinnende
Krimpenerwaard.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden Is Leiden centrumgemeente. Gouda is de
centrumstad In het district Gouwe-lJssel, dat samenvalt met de WGR-reglo Midden
Holland. Gouda is hier centrumgemeente op het gebied vande veelplegers, dak- en
thuislozen, de verslavingszorg en de opvang van ex-gedetineerden. In het district GouweIJssel (Midden-Holland) wordl sterk samengeweritl op veiligheidsgebied en op
be leid ste n-ei nen die raakvlakken hebben met het veiligheidsbeleid.
Een andere indeling van dit goed samenhangende gebied Is ongewenst omdat daamnee
veel feitelijke schade wordt geleden.
Fusievarianten
De KS-gemeenten vormen één team in de Politieregio. Als die vijf gemeenten fuseren, zal
er daarbij voor de Veiligheidsregio niets veranderen. Oe politie uit Gouda kan zonodig
assistentie verienen.
Bij een K2-gemeenle kan Krimpen aan den IJssel bij Hollands Midden worden gevoegd of
zal Nederiek overgaan naar de regio Rotterdam/Rijnmond. In beide gevallen zijn de
gevolgen daan/an te overzien.
Voor de Politie betekent dat het volgende:
1. Als Krimpen aan den IJssel bij Hollands Midden wordt gevoegd, zal dat een positief
effect hebben op het Politieteam dat in de Krimpenenwaard opereert. Dat team Is groter
dan op grond van het aantal inwoners en de veiligheidsproblematiek kan worden
verantwoord. De omvang is echler noodzakelijk omdat anders de aanrijtijden te lang
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wonjen en de nx)sters niet goed kunnen worden samengesteld, mede in verband met
de Arbeidstijdenwet. Met de toevoeging van Krimpen wordt dit probleem kleiner.
2. Als Nederiek naar Rotterdam/Rijnmond overgaai, wonJt het probleem groler. De rest
van de regio kan op de huidige voet blijven functioneren. Voor Nederiek moet Politie
versterking uit Rotterdam komen. Dat kan gezien de verbindingen lastig zijn.
Voor de ambulancezorg zal er voor Krimpen aan den IJssel weinig veranderen. Die wordt
nu verzorgd vanuit de regio Hollands-Midden. Aangenomen wordt dat dat zo zal blijven.
Als een K6-gemeente naar Rotterdam/Rijnmond zal overgaan dan ontstaat er een
probleem. Gouda koml dan als centrumgemeente aan de periferie van de regio te liggen.
Dan vervallen centrumfuncties, komt de levensvatbaarheid van het district onder druk te
staan en zullen er in hel district andere regelingen moeten worden getroffen. Bij een
verschuiving van de Krimpenerwaard naar Rotterdam/Rijnmond zullen organisatorische
aanpassingen noodzakelijk zijn. Dat kost tijd, ontneemt draagvlak aan voorzieningen en
heefteen negatieve Invloed op de flexibiliteit. Dat Is te betreuren.
De Veiligheidsregio is een toestuuriijk ingestelde regio. In de huidige regio is fors
geïnvesteerd in voorzieningen. Als de regio kleiner wordl, wordt schade opgelopen.
Er moet voor de Krimpenerwaand een oplossing komen maar elke oplossing heeft
consequenties. Deze zijn inefficiëntie, kosten en werkzaamheden die afleiden van de taak
waaraan moet wonjen gewerkt. Tevens is het gevaar van een domino-effect niet
ondenkbaar. Dat kan ten koste van het draagvlak gaan.
Mogelijke verschuivingen In de regio Indeling
De voorzitter vraagt of Holland-Rijnland een goede schaal heeft.
Is het een optie om Gouda, de Zuidplasgemeente, Bodegraven en Reeuwijk en de
Krimpenerwaard aan de Stadsregio toe te voegen?
De heer Lenferink merkt op dat de hiervoor genoemde problemen emstiger worden als ook
de Zuidplasgemeente naar Rotterdam/Rijnmond zal overgaan. In die situatie zou wellicht
ook Gouda moeten overgaan naar Rotterdam/Rijnmond omdat het dan voor Gouda bijna
onmogelijk wordt op de huidige manier te blijven functioneren. Wat dat betekent voor
Rotterdam/Rijnmond moet worden bestudeerd. Betwijfeld wordt of die Stadsregio daardoor
beter besttjurbaar wonJL
Bodegraven en Reeuwijk zouden dan vanwege de problematiek rond de Oude Rijn zone bij
Holland-Rijnland kunnen worden gevoegd. Die gemeenten zouden niet aan de Stadsregio
moeten worden gevoegd.
De samenhang tussen Bodegraven en Alphen aan de Rijn is inhoudelijk stertt.
Er ontstaat in Holland-Rijnland dan een levensvaüjare regio. De Politieregio wordl kleiner
maar blijfl levensvatbaar. Voor Hollands Midden zal er sprake zijn van aanzienlijke
financiële en organisatorische schade.
Dijkring 15
De voorzitter meritt op dat het Hoogheemraadschap heeft gewezen op dijkring 15. Het is bij
hoog water een risicovol gebied en is er sprake van een moeizame coördinatie omdat
meerdere gemeenten, provincies en Waterschappen bij dat gebied zijn betrokken.
De heer Lenferink deelt mee dat voor deze dijkring een afwijkende oplossing is gevonden.
Als er bij deze dijkring een veiligheidsprobleem ontstaat, zal met de coönjinatie niel de
Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland worden belast maar omdat ook de
pravincie Utrecht hierbij is belrokken, komt de coördinatie in handen van de
Veiligheidsregio Utrecht. Die oplossing zal gehandhaafd moeten blijven als de
Krimpenenwaanj naar RottenJam/RIjnmond overgaat. De coördinatleproblematiek wordt
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wellicht iets kleiner als Krimpen aan den IJssel en de vijf gemeenten In de Krimpenerwaard
fuseren. Een probleem blijft de bestuurskracht van gemeenten en minder de
organisatorische principes.
De voorzitter constateert dat een ander beeld wordt geschetst dan die dcx)r de Dijkgraaf is
geschetst
Opschaiing van Politie-, Brandweer- en Veiligheidsregio's
De voorzitter meritt op dat wordt gesproken over opschaiing van deze regio's. Zullen
dergelijke ontwikkelingen nog effecten op deze fusie kunnen hebben?
De heer Lenferink zegt toe informatie daarover aan de provincie te overhandigen.
Die opschaiing van de Politieregio's baart deze regio, naar omvang de zevende regio van
Nedertand, geen zorg. De regio Is een van de grotere en goed georganiseerd. ICTsystemen en Inkoop zijn echter al gecentraliseerd, de financiële administratie en
personeelszaken worden gecentraliseerd. Voor de opsporing is bovenregionale
samenwerking verpllchL Deze hebben voornamelijk betrekking op beheersmatige aspecten
van het opsporen.
De voordelen van schaalvergroting zijn daarmee al weggenomen. Verdere centralisatie en
schaalvergroting is niet logisch omdat het politiewerit voor het overgrote deel
lokaal/regionaal is.
Het opschalen van de Veiligheids- en Politieregio's bieden nog siechls voor kleine regio's
als Zeeland, Drenthe, Gooi- en Vechtsb-eek, Zaanstreek-Wateriand voordelen omdat daar
de centrale services zwaar op de budgetten van de totale regio drukken. De opschaiing van
Brandweerregio's is niet in discussie. Deze Brandweerregio is ook een van de grotere en
opschaiing heeft geen aantoonbare meenwaarde. Binnen de brandweerregio speelt de
opschaiing van gemeentelijke brandweer naar een regionale brandweer. Gehoopt wordt die
discussie in het voorjaar van 2010 af te ronden zodat een sterite regionale brandweer kan
worden gevonmd.

3.

Visie van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
herindeling van gemeenten in de Krimpenerwaard

op

de

De voorzitter legt de volgende vragen voor:
1 Welke positie neemt de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) in?
2 Welke visie heefl de RDOG op de fusie van deze zes gemeenten en de andere varianten
die zijn genoemd?
3 Welke optie zou volgens de RDOG de beste zijn?
Positie RDOG
De heer Van Duijn deelt mee dat de RDOG de GGD Hollands Midden, de regionale
ambulancedienst en het witte kolomdeel van de GHOR omval. Er is veel in deze diensten
geïnvesteerd waardoor de GGD Hollands Midden en de regionale ambulancedienst een
van de best functionerende GGD's en ambulancedienst van Nederiand is.
Hetgeen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Is verklaard, heeft
voor een groot deel ook betrekking op de RDOG. De RDOG kent dezelfde schaal en
schaal aspecten als deze Veiligheidsregio.
De K5-gemeenten zijn voor de gezondheids- en de ambulancezorg georiënteerd op Gouda
en Hollands Midden. De partners waarmee de GGD in Hollands Midden samenwerkt zoals
de Thuiszorg, Maatschappelijk Werit, ziekenhuis, verslavingszorg en GGz doen dat om in
de regio een samenhangend netwerit In de gezondheidszorg te realiseren. Die

Bestuuriijk overieg GS en voorzrtter Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 11 november 2009

4/6

samenweriting is er niet met de GGD Rijnmond en het lijkt niet logisch een samenweriting
te organiseren tussen de GGD Rijnmond en gemeenlen in de Krimpenenwaard.
^Is die gemeenten zich zouden oriënteren op Rotterdam/Rijnmond, krijgen de regionale
partners van Hollands Midden te maken met de GGD Rotterdam/Rijnmond wat negatieve
mplicaties voor stiojcturen en efficiency voor de GGD en ambulancedienst In Hollands
Widden met zich meebrengt. De Krimpenenwaard is vanuit Rotterdam/Rijnmond moeilijker
ie bereiken. De ambulancedienst verieent vanuit Hollands Midden bijstand aan Krimpen
aan den IJssel omdat die gemeente vanuil Hollands Midden beter is aan te rijden dan
vanuit Rotterdam/Rijnmond.
De kwaliteit van de zorg die de GGD's en ambulancedienst hebben bewezen te kunnen
^even, de schaal, berelkt>aarheld en de samenweriting tussen de regionale partners rond
:je gezondheidszorg zullen onder druk komen te staan als de gemeenten in de
Krimpenerwaard zich op Rotterdam/Rijnmond oriënteren. De RDOG zou deze ontwikkeling
betreuren. Daar komt bij dat de diverse zorgpartijen bij een overgang van de K5 naar
Rotterdam/Rijnmond dan te maken gaan krijgen met twee GGD'en en ambulancediensten.
Immers, het deel van Midden-Holland rondom Gouda wordt bediend door de RDOG
Hollands-Midden en de K5 dan door Rotterdam/Rijnmond. Om die reden is het minder
efficiënt en ook niet goed om te weriten aan eenduidige beleidsafspraken.
De heer Lenferink benadrukt dat bij de ambulancedienst het schaalprobleem een rot speelt.
Deze dienst functioneert uitstekend. Als op een kleinere schaal moet worden gewerkt, zal
jat tot veriies van kwaliteit lelden. De schaal is redelijk optimaal In relatie tot de centrale
Kosten, het aantal ambulances en het aantal ritten dat wordt gemaakt Een aanpassing
hieeft negatieve gevolgen.
Vorming K6-gemeente
De voorzitter vraagt of het een optie is Krimpen aan den IJssel uit de Stadsregio te tichten.
Die optie is voor het College van Krimpen aan den IJssel onbespreekbaar. Welke
voordelen zou dal voor de RDOG en de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben?
Volgens de heer Lenferink is het niet aan de onie Krimpen aan den IJssel uit de Stadsregio
[e lichten. Krimpen aan den IJsset is maatschappelijk geheet op Rotterdam georiënteerd.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat voor de ambulancedienst en gezondheidszorg verbeteringen
tunnen worden gerealiseerd als Krimpen aan den IJssel naar de Krimpenerwaard
:>ver^aal.
Ms er sprake zou zijn van een herindeling en oriëntatie op de stadsregio wordl een
Veiligheidsregio doorbroken; of dat winst op kan leveren wordt betwijfeld. Voor deze twee
organisaties wordl daarbij veel verioren.
/ert>eteringen zouden bij de Brandweer dan mogelijk zijn maar deze is lokaal
georganiseerd. De regionalisering van de Brandweer heeft niet tot het opheffen van lokale
tazemes geleid. Over wellicht 20 jaar zal dat wellicht gebeuren vanwege de budgetten en
iet grote aantal brandweerkazernes. Praktisch kleeft daaraan een probleem omdat in veel
gemeenten de Brandweer met vrijwilligers werkt. Zij kunnen niet binnen de gestelde tijd bij
sen centiaal gelegen kazerne komen. In Krimpen aan den IJssel zijn brandweeriieden in de
tazeme aanwezig. Alleen bij de ambulancediensten Is sprake van een andere situatie.
hforming K5-gemeente
Volgens de heer Lenferink kan er bij een fusie van de vijf gemeenten efficiënter worden
jeopereerd. Het grote aantal gemeenten in de regio maakt de besluitvorming niet
ïenvoudiger. In de Veiligheidsregio of in de RDOG moeten soms unaniem besluiten door
DoIIeges worden genomen. Minder gemeenten maakl het overieg eenvoudiger.
De K5-gemeenten afzonderiijk zijn nauwelijks in staat om rampen- en crisistoe heers Ing te
organiseren. Dat hebben de gemeenten Ingezien en daarop is beslolen dat op hel niveau
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van de K5 le organiseren. Het probleem Is daarbij echter niet helemaal opgelost. De
rampenplannen zijn door de provincie goedgekeurd ondanks dat plekken ontoezet zijn en
een persoon meerdere functies bekleedt wat fysiek onmogelijk Is. Die problemen zijn voor
een deel opgetost maar het is geen goede oplossing.
Herindeling in de Krimpenenwaard zou de kwaliteit van de rampen- en taisis be heersing ten
goede komen. De Veiligheid wordt verhoogd omdat gemeenten hun taken beter kunnen
uitvoeren. Een gemeente moet geblinde en gekwalificeerde voorilchters hebtoen.
Medeweriters moeten ook in die situatie goed kunnen werken. Dat tukt deze gemeenten
niet. Medewerkers zijn niet getraind of geoefend.
Vorming K4*gemeente
De heer Lenferink benadrukt dal bij de vorming van een K4-gemeente niet die kwaliteit kan
worden bereikt als bij een KS-gemeente.
De heer Van Duijn meritt op dat vermindering van het aantal gemeenten voor de RDOG
minder relevant is. Er is op het terrein van de RDOG minder snel sprake van bestuuriijke
tegenstellingen. Er Is een gericht doet: de gezondheidszorg en de relatie met de GGD en
partners op een goede manier te realiseren.
3.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, dankl de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
De Commissaris van de Koningin is verhinderd dit gesprek bij te wonen.
Dit Is hel tweede gesprek dat met het College van B&W van Ouderkerk in het kader van de
open Arhi-procedure voor de Krimpenerwaard wordt gevoerd. Met de andere vijf
gemeenten zal ook worden gesproken. Deze gesprekken worden gehouden omdat in de
eerste gespreksronde gemeenten hadden aangekondigd dat zij onderzoeken zouden laten
uitvoeren.
De resultaten van de meeste onderzoeken zijn op hoofdlijnen bekend. Colleges van
gemeenten die onderzoeken hebben laten urtvoeren, kunnen de conclusies die uit de
onderzoeken zijn getrokken toelichten. Elk College kan ook de keuze voor een van de
fusievarianten toelichten, mogelijk nieuwe ontwikkelingen melden en GS informeren over
mogelijke nieuwe College- en of gemeenteraadsbesluiten.
Er zijn afspraken gemaakt om met drie gemeenteraden een gesprek te voeren. In een van
de gesprekken is gebleken dat het wordt gewenst alle zes gemeenteraden voor een
gesprek uil te nodigen. Die gemeenleraden zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.
Van deze bijeenkomst wordl een verslag gemaakt. Ats dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verslag toenutten
om de raad over dit gesprek te Informeren. De verschillende verslagen kunnen onderiing
worden uitgewisseld zodat deze kunnen worden bestudeerd, kan worden vastgesteld of
meningen van Colleges veranderen en kan het beeld dat over de gemeenten bestaat
worden gecomplementeerd.

IO

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Onderzoek uitgevoerd door de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Vllst
Visie college
Het College overhandigt de voorzitter de twee onderzoeksrapporten: het rapport over de
bestuuriijke herindeting Krimpenerwaard waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek
naar de drie herindelingvarianten en het rapport omtrent het onderzoek naar de intensieve
samenweriting tussen de vijf gemeenten. De gemeenteraad en in het bijzonder de fracties
van SGP en de ChristenUnie, hebben om dat laatste onderzoek gevraagd. Hel onderzoek
naar de bestuuriijke inrichting Krimpenerwaard is onder grote tijdsdmk tot stand gekomen.
Om die reden ontbreekt een aantat gegevens; deze waren in de tijd waarin het rapport
werd geschreven, niet beschikbaar.
De txonclusie uit het onderzoek ls voor het Coltege duidelijk. Van de drie varianten, de K4,
K5 en K6, blijkt de K5-variant de beste variant te zijn. Dat komt overeen met de visie van
het College en de meerderheid van de gemeenteraad. In dit dossier heeft het College
veelvuldig overieg met de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt over de herindeling
verschillende standpunten in; de meerderheid in de gemeenteraad is voorstander van de
K5-va riant.
Ouderkerk kan zelfstandig functioneren en heeft voor 2011 en de drie daarop volgende
jaren dank zij de hutp van de provincie en Rijk een sluitende begroting. De vraag rijst of de
gemeente Ouderiterit de komende 20 jaren zelfstandig, in een regio die gekenmerkt zal
worden door krimp van de bevolking, kan blijven functioneren. De gemeenteraad heeft in
december 2008 vastgesteld dat Ouderkerk in een grotere gemeente zal moeten opgaan.
Als daan/an sprake is, verdient het de vooriteur in een keer op te gaan in een fors groter
verband. In die keuze speelt de bestuurskracht van de nieuwe gemeente een belangrijke
rol. De nieuw le vormen gemeente In de Krimpenerwaard kan met circa 55.000 Inwoners
een bestuurskrachtige gemeenle zijn.
Als Krimpen aan den IJsset ook In deze herindeling wordt beti'okken en er een K6gemeente wordt gevormd, zal dat In de gemeenteraad aan de onJe worden gesteld.
Die optie heeft niet voorkeur. Een K4-gemeente heeft die zeker niet. Het College en de
meerdertieid van de gemeenteraad zijn voorstander van de vorming van de K5-gemeente.
Het College veronderstelt dat ook GS en Provinciale Slaten zullen kiezen voor de K5variant. Afgewacht moet worden welk besluit de Tweede Kamer zal nemen. Als de Vaste
Kamercommissie een bezoek aan de gemeente zal brengen, zal het standpunt van het
College worden venwoord. Nederiek zal zich weer ln K5-verband moeten voegen. Het
College van Ouderkerk heeft het College van Nederiek gevraagd het standpunt voor de KSgemeente te begrijpen.
Veenweidegebied
Visie college
De nieuwe K5-gemeente zal in het belang van het veenweidegebied dat hele gebied
toeheren. Krimpen aan den IJsset els verstedelijkte gemeente is daarbij niet betrokken.
Indien er in de Krimpenenwaard twee gemeenlen worden gevormd, de K4/K2-variant, zal er
voor het veenweidegebied een hulpconstructie moeten worden gerealiseerd. Het
veenweidegebied heeft zijn historisch karakter goed weten te behouden en hel is gewenst
dat karakter te behouden. Daarvoor zou het gebied één besluuriijke eenheid moeten
vormen.
Het veenweidepacl geeft een Invulling aan de ontwikkeling en hel beheer van hel gebied
dat zich over de vijf gemeenten, inclusief Schoonhoven, uitstrekt. Als de K5-gemeente
enkele jaren geleden zou zijn gevormd, waren veel discussies over het veenweidegebied
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niet nodig geweest en zou de discussies over de herverdeling van functies In het gebied
eenvoudiger zijn geweest.
Na 2013 zal, als de herindeling een feit is, hetgeen in het veenweidepact is opgenomen zijn
gerealiseerd. Het beheer en behoud van het Veenweidegebied zal ook na 2013 aandacht
vragen. Daarvoor en vanwege maatregelen die op het tenein van toerisme en recreatie
moeten worden geti'Offen, is het noodzakelijk dat die door één bestuur worden getroffen.
Dan kan doeltreffender worden geweritt aan het verbeteren van die functies.
tn het Streekplan is aangegeven wat de grenzen van het natuurgebied binnen het
Veenweidegebied zijn; ongeveer 25% van het gehele Veenweidegebied in de
Krimpenenwaard. De omvang van dat natuurgebied is circa 15 jaar geleden vastgesteld.
Die grenzen zijn nadien gewijzigd zodat het nu onderdeel uitmaakt van de Ecologische
Hoofdstructuur, de Groene Ruggengraat. In het gebied zullen maatregelen worden
getroffen die de landelijke overheid heeft voorgeschreven om verdere bodemdaling tegen
te gaan.

Financiëte positie
Visie college
ln de onderzoeken van BMC is aandacht besteed aan de financiën. Daarvoor zijn
begrotingen bestudeerd. Als meer tijd beschikbaar zou zijn geweest zou het onderzoek
waarschijnlijk meer hebtoen opgeleverd. Als er een K5 of K6-gemeente ontstaat, zal dal
een financieel zwakke gemeenle zijn en zal er een financieel probleem ontstaan. Dat baart
zorgen en vraagt aandacht. Er zou van de provincie of het Rijk een bijdrage moeten
worden verstrekt waardoor de nieuwe gemeente een gezonde financiële start kan maken.
De gemeente Ouderkerk alleen kan dat probleem niet oplossen. De vergoeding vanwege
frictiekosten zal onvoldoende zijn om dat financiële probleem op te lossen. Het zou
bespreekbaar moeten zijn om de bijdrage uit het Gemeentefonds vanwege een herindeling
of vanwege de kosten die het beheer van een natuurgebied met zich meebrengt te herzien.
In de provinciale (?) Structuurvisie is opgenomen dat In het veenweidegebied Ouderkerk
veel natuurgebied zat hebben en in andere gebieden een meer bedrijfsmatige ontwikkeling
mogetljk zal zijn. In die gebieden bulten dat natuurgebied In de K5 zullen toedrijventerreinen
in Schoonhoven en Bergambacht mogelijk zijn en zal daar ruimte zijn voor detailhandel en
de winkelvoorzieningen. Daartolj zal geen sprake van verevening of van een andere
systematiek zijn waardoor de huidige gemeenten gelijkelijk worden bedeeld.
Krimpen aan den IJssel zat een andere visie op de problemen van buitengebieden hebben
omdat het een verstedelijkte gemeente is. Die gemeente heeft bijvoorbeeld geen rekening
te houden met contouren. Vanwege die andere loelangen van die gemeente gaat de
voorkeur uit naar de vorming van de K5-gemeente.
Binnen de huidige regeling wordt na de vorming van de nieuwe gemeente nlet meer vijf
maal maar nog stechts eenmaat de basisuitkering uit het Gemeentefonds uitgekeerd.
Ouderkerk komt ult een lastige financiële periode die is voorgekomen uit de herindeling van
25 jaar geleden. Het kan niet de bedoeling zijn dat een KS-gemeente wordt gevormd die
een artikel 12-gemeente zal zijn.
Het Is toekend dat ook de provincie een onderzoek naar de financiën uitvoert.
Reactie GS
Een dergetijke bijdrage van het Rijk ofde provincie wordt zelden verstrekt.
Op basis van welke argumenlen is geconcludeerd dat er sprake zal zijn van een financieel
zwakke gemeente? Zijn begrotingen bij elkaar opgeteld? Is rekening gehouden met het feit
dat er maar één ambtelijke organisatie en één gemeentehuis zal zijn? Gevreesd moet
worden voor nieuwe bezuinigingen die consequenties voor de bestuurskracht van
gemeenten zullen hebben.
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Reactie College
Er kan van een toestuurskrachtige gemeente sprake zijn als de gemeenle ook financieel
gezond Is. Voor hel opstellen van beheerplannen, moeten de financiën op orde zijn. Voor
de vorming van een bestuurskrachtige KS-gemeente moei een regeling voor de financiële
positie van die gemeente zijn getroffen. Uit het bestuurskrachtonderzoek blijkt dat
Ouderiterk vanwege de financiële positie geen toestuurskrachtige gemeente is. Dat za\ ook
de nieuwe KS-gemeente zijn.
De financieel zorgelijke situatie Is niet direct gekoppeld aan de komende bezuinigingen; het
is een gegeven. De frictiekosten die worden uitgekeerd, worden in de eerste jaren na de
herindeling uitgekeerd. Er zal een nieuw gemeentehuis moeten worden gebouwd omdat
het ongewenst is de ambtelijke organisatie verspreid le huisvesten. Dal vergt een
toehooriijke investering. Het onderzoek naar de financiële positie dat door de provincie
wordt uitgevoerd, moet worden afgewacht De uitkering uit het gemeentefonds zal lager
wonjen en er zulten voorwaarden moeten worden geschapen die een herindeling ook
financieel mogelijk maken.
Tweede onderzoeksrapport
Visie Cotlege
Dit aanvullende onderzoek naar versterking van de same nweritingsvarianten is op verzoek
van de gemeenteraad uitgevoerd. De K5-samen we rking is in de zomer van 2009
geëvalueerd en de gemeenten hebtoen zich voorgenomen de KS-samenwerking le
Intensiveren. In dll onderzoek Is bekeken of met de intensivering van de samenwerking de
herindeling niet nodig zal zijn.
Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat hel mogelijk Is dat de KS-gemeenten
zich beperiten tol intensieve samenweriting en nlet opgaan In een groter geheel.
Het College meent echter dat er dan geen sprake zal zijn van één gemeente en de
bestuuriijke drukle gehandhaafd blijft. In het preadvies van hel College voor de
gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2010 is daarom gesteld dat die optie niet wordt
gewensl. De intensieve samenweriting is noodzakelijk en moet worden versteritt totdat de
herindeling en de vorming van de KS-gemeente een feil is. Een altematief is er niet. Andere
gemeenten kunnen daarop een andere visie hebben; die wordt niet gedeeld.
Het advies van het College van B&W aan de gemeenteraad zal aan de provincie worden
overhandigd.
Opstelling gemeenteraad
GS
ts een andere,opstelling van de gemeenteraad In de raadsvergadering van 28 Januari 2010
te verwachlen?
Reactie collogo
Of de raad het standpunt van het College onderschrijft, zal blijken. Het lijkt niet aannemelijk
dat de gemeenteraad een ander standpunt zal innemen. Het standpunt van de fracties van
SGP en Christenunie, bijna 40% van de zetels in de raad, is bekend. Zij zijn voor
intensieve samenweriting maar niet voor een fusie. Als fusie onafwendbaar lijkt te zijn,
neigen zij tol een KS-gemeente.
De samenslelling van de gemeenteraad en het College kan na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 wijzigen. Het Is onzeker of de herindeling onder de
inwoners een belangrijk ondenverp is. Zij hebben 25 jaar geleden al eens een herindeling
meegemaakt. Er heeft zich nog geen enkele inwoner van de gemeente gemeld om over de
mogelijke samenvoeging gebruik te maken van het inspreekrecht. Er is over de mogelijke
herindeling nog geen informatiebijeenkomst voor Inwoners georganiseerd,
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De suggestie is aan de raad gedaan om In elk stemlokaal een bus te plaatsen waarin
inwoners op basis van een goede vraagstelling hun visie over de herindeling kenbaar
kunnen maken. De partijen hebben daarop verwezen naar hun verkiezingsprogramma's.

Andere varianten
GS
Er kan over andere varianten en ook over het zelfstandig blijven voortbestaan van elke
gemeenle worden gesproken maar de reactie daarop van dit College lijkt voorspelbaar.
Reactie college
De meerderheid in de gemeenteraad is voor de vorming van de K5-gemeente. Elke andere
variant zou het veenweidegebied niet ten goede komen en komt daarom niet aan de orde.
Wat de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Nederiek wensen, zal door die gemeenten
worden verwoord.

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De gedeputeerde vraagt of er na dit gesprek en in de veronderstelling dat er In de
gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2010 zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, nog behoefte is aan een vervolggesprek.
Het College acht dat niet noodzakelijk. De uitkomst van het onderzoek naar de financiën
door de provincie is van belang. Die uitkomst kan in de besluitvorming meewegen.
Oe gedeputeerde benadnjkt dat GS die uititomst ook zal laten meewegen.
Er zal in aprit 2010 een herindelingsontwerp worden voorgelegd waaruit de visie van GS
zal blijken.
Vastgesteld wordt dat een vervolggesprek niet nodig'wonJt geacht. Mocht dat alsnog
worden gewenst, dan is dat tol 15 maart 2010 mogelijk.

4.

Rondvraag en stuiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun Inbreng en sluit
het overleg.
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Verslag open artil-overieg op 15 januari 2010.

Geacht college,
Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in artikel B, eerste lid, van de
Wet arhi, dat wij op 15 januari 2010 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling in de Krimpenerwaard. Het verslag Is hiermee openbaar geworden.
Overeenkomstig de met u gemaakle afspraak kunt u dit verslag gebruiken voor de terugkoppeling
van het overieg aan uw gemeenteraad.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Schoonhoven
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 15 januari 2010 van 15.00-16.00 uur

Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

M. van Engelshoven-Huts
J. Franssen
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

GedeputeenJe. voorzitter
Commissaris van de Koningin
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken
Adviseur Besluuriijke Zaken

dhr. D.W de Cloe
dhr. J. Sluizeman
dhr. J. Beugelaar

Wnd. burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder

Afwezig:
dhr. P.P. Matheij

Wethouder

Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Dit is het hweede gesprek dat met hel College van B&W van Schoonhoven in hel kader van
de open Arhi-procedure voor de Krimpenerwaard wordt gevoerd. Met de andere vijf
gemeenten zat ook worden gesproken. Deze gesprekken worden gehouden omdat in de
eerste gespreksronde gemeenten hadden aangekondigd dat zij onderzoeken zouden laten
uitvoeren.
De resuttaten van de meeste onderzoeken zijn op hoofdlijnen bekend. Colleges van
gemeenten die onderzoeken hebben taten uitvoeren, kunnen de conclusies die uit de
onderzoeken zijn getrokken toelichten. Elk Coltege kan ook de keuze voor een van de
fusievarianten toelichten, mogelijk nieuwe ontwikkelingen melden en GS informeren over
mogelijke nieuwe College- en of gemeenteraadstoesluiten.
Er zijn afspraken gemaakt om met drie gemeenteraden een gesprek te voeren. In een van
de gesprekken Is gebleken dat het wordt gewenst alte zes gemeenteraden voor een
gesprek uil le nodigen. Die gemeenleraden zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dal van de zijde van het College en
van GS Is geaccordeerd, is hel een openbaar stuk. Het College kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren. De verschillende verslagen kunnen onderiing
worden uitgewisseld zodat deze kunnen worden bestudeerd, kan worden vastgesteld of
meningen van Colleges veranderen en kan het beeld dat over de gemeenten bestaat
worden gecomplementeerd
De burgemeester deelt mee dat wethouder Matheij verhinderd is dil overieg bij le wonen.

a

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Stand van zaken na eerste open overteg
Visie cotlege
Nadat Nederiek bekend had gemaakt een onderzoek te zullen laten uitvoeren naar de
mogelijkheid tot samenwerking of een fusie met Krimpen aan den IJssel, heeft de raad,
ofschoon Schoonhoven vooralsnog kiest voor zelfstandig blijven voortbestaan, het College
opgedragen een fusie van de K4-gemeenten te verkennen. De keuze voor de K4-variant Is
geen keuze tegen Nederiek. De raad staat steeds positiever tegenover de K4-variant en
kan met die oplossing wellicht instemmen mede vanwege de oriëntatie van de gemeente
op het Groene Hart, Gouda en de oostkant van de Krtmpenerwaard.
Het College heeft zich al de lijd, ook voordat er sprake was van een K5 of andere variant,
uitgesproken voor een herindeling. Daarin Is geen verandering gekomen.
Draagvlak voor een herindeling moet worden gecreëerd en keuzes moeten worden
gemaakt waarmee ook de gemeenteraad kan instemmen als duidelijk wordt dat de
gemeente nlet zelfstandig kan blijven voortbestaan. Het College tiecht het verschil tussen
raad en College te overbruggen. Vandaar dat wordt gepleit voor de K4-variant waarbij er bij
Nedertek een grens moei worden getrokken.
Op 7 januari 2010 heeft het College, vooruitlopend op dit gesprek met GS, op informele
wijze een overleg gevoerd met alle fracties uit de gemeenteraad. Ook in dat overieg heeft
de raad het College zonder daarover een formele uitspraak te doen, de ruimte gegeven
voor nader overieg met die drie andere gemeenten. In het Informele overieg is ook aan de
orde gekomen een deel van de huidige gemeente Nederiek op basis van de oriëntatie van
bewoners van de betreffende kemen bij de K4-gemeente te voegen als Nederiek met
Krimpen aan den IJssel zou fuseren. In een reactie daarop heeft het College veritlaard
geen voorstander te zijn van voorstellen tot splitsing van een gemeente. In dat gesprek met
do gemeenteraad ls veel aandacht besteed aan de besluuriijke en maatschappelijke
oriëntatie van Schoonhoven. Besluurders menen dat een rivier een grens is; bewoners
ervaren dat niet Voor het volgen van ondenwijs steken kinderen dagelijks de rivier over.
Tegen die achtergrond zou ook over de heroriëntatie van gemeenlen kunnen worden
gesproken.
Eind december 2009 is het initiatief genomen voor een gesprek lussen de vijf
burgemeesters. Het koste de nodige moeite om daarvoor tijd vrij le maken en het gesprek
veriiep moeizaam. De burgemeesters wensten geen afspraken te maken over regulier overleg.
Een dergelijk regulier overieg heeft wel plaatsgevonden lussen de Colleges van B&W van de
gemeente Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkeriand. In die streek worden regelmatig tussen
bestuurders van gemeenten gesprekken gevoerd waarin informatie wordt uitgewisseld. Als daar
meningsverschillen vcooritomen, wordt over oplossingen voor die geschillen gesproken.
Reactie GS
Zijn er in de opstelling van de gemeenteraad nuances le onderkennen?
Wat zal de sleutel zijn om in de raad een meerderheid voor de KS-variant te krijgen.
Reactie College
Er zijn nuances le onderscheiden. De fracties van Gemeente Belang, SGP/ChristenUnie en
CDA hebtoen zich niet voor herindeling uitgesproken. De fractie van de PvdA heeft zich
uilgesproken voor de K4-variant en de fracties van de W D en GroenLinks voor de K5-
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variant. Bijna de hele raad, waarschijnlijk ook Gemeenle Belang, zal voor de K4-variant
stemmen.
Het zal niet eenvoudig zijn een meerderheid voor de KS-variant (e krijgen. Voorkomen moet
wonJen dat blokkades, er komt een KS of geen herindeling, worden opgeworpen. Als dat
getoeurt, zal de raad kiezen voor behoud van een zelfstandige gemeente Schoonhoven.
Twee rapporten
Coltege
Er is een rapport door BMC en een rapport door PricewaterhouseCoopers opgesteld. Het
rapport van BMC ts gebaseenj op cijfermateriaal en notities maar kent enkele hiaten
wellicht omdat onvoldoende informatie aan de opstellers is aangeleverd of omdat de
verkregen informatie onvoldoende Is venwerkt Er wordt in dit rapport ook aandacht besteed
aan draagvlak voor oplossingen waartolj echter de nadruk ligt op bestuuriijk draagvlak.
Daarbij is de positie van Schoonhoven niet juist Ingevuld. Er wordt gesteld dat
Schoonhoven voorstander is van de vorming van de KS-gemeente en dat wordt In
herindelingsvarianlen doorgerekend. De eindconclusie is op basis van financiële gegevens
negatief voor beide varianten. De vomiing van een K4-gemeente biedl in financieel opzicht
een beter perspectief dan een KS-gemeente. Dat is vtoor Schoonhoven als gemeente met
de laagste lastendrek van toetrokken gemeenten van belang en Is voor inwoners het meest
aantrekkelijk.
Naar aanleiding van de financiële aspecten die In dit rapport worden genoemd, heeft het
College besloten het rapport over de financiële situatie van de gemeente van de provincie
waarom is gevraagd af te wachlen. Dat onderzoek Is gebaseerd op normen van het
ministerie van BZK. Een beslissing over een herindeling mag niet alleen op financiële
gronden zijn gebaseerd.
Het tweede rapport van PricewalerhouseCoopers besteedt aandacht aan de bestuuriijke en
maatschappelijke oriëntatie en is meer gevoelsmatig georiënteerd. In dat rapport wordt de
K2/K4-variant mogelijk geacht. Op basis van dat rapport is het mogelijk dal de meenjerheid
van de gemeenteraad nadal ook de eerder genoemde verkenning is uitgevoerd, zal
instemmen met de vonning van een K4-gemeente.
Wellicht zal voor 17 febnjari 2010, als de raad een gesprek met GS heeft, de raad een
uitspraak over die herindeling doen. Als de K4-variant niet mogelijk is, wordt voor
zelfstandig blijven voortioestaan gekozen. Aan de haalbaarheid daarvan wordt ook in het
rapport aandacht besteed waarbij rekening wordt gehouden met een krimp van het
Inwoneraantal. Onzeker is hoelang de gemeente zelfstandig kan bttjven voortbeslaan en de
gemeente zijn ambitie op termijn dan kan volhouden. Over die situatie is de raad enkete
maanden geleden geïnformeerd.
De rapporten bieden stof tot nadenken en dal kan vertragend weriten. Het College Is geen
voorstander van een dergelijke vertraging. Deze procedure mag niet te lang duren ook
omdat hieraan consequenties voor het gemeentelijk personeel kunnen zijn verbonden.
Overige henndelingsvananten
College
Het college van B&W ontraadt GS de K6-variant verder te verttennen; daan/coor bestaat
geen draagvlak. Die optie koml in geen enkel rapport als zijnde de besle oplie voor.
Positie Schoonhoven
College
De rapporten besteden aandacht aan de positie van Schoonhoven. Schoonhoven is een
oude stad en heeft de grootste aaneengesloten kem van de gemeenten in de
Krimpenerwaard. De ligging van de gemeente is ten opzichte van de andere gemeenlen in
de Krimpenerwaard enigszins excentrisch. De gemeente telt circa 12.000 inwoners en de
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eerst votgende Krimpenenwaardgemeente telt circa 8.000 inwoners. De gemeente vervult
op tal van terreinen, winkels en ondenwijs waaronder de zilvervakschool met cirt^a 500
leertingen, een centiumfuncüe. Leeriingen komen voor een deel uit Utrecht maar ook van
over de rivier naar één van de twee middelbare scholen.
Schoonhoven kent een aantal stedelijke voorzieningen die het wenst te behouden. Dat
betreft o.a. een sportjongerenweriter, er zijn hangplekken voor jongeren en er is
kinderopvang. De gemeente heeft een ambtenaar belast met de schuldenproblematiek,
besteedt aandacht aan achterstand in het onderwijs en aan de segregatie en integratie van
met name het groot aanlal Marokkaanse inwoners. Die activiteilen hebben effecten op de
investeringen op sociaal-cultureel gebied. De andere gemeenten in de Krimpenerwaard
kennen die problematiek niet en zij hebtoen een ander voorzieningenniveau.
Die centrumfunctie zal worden bewaakt en ook inwoners hechten eraan die positie vorm te
geven.
Vanwege deze specifieke aspecten van de gemeente, zal meer draagvlak bestaan voor de
K4-variant.
Als, zoals wordt gesuggereerd, hel beshjuriijke centrum In Schoonhoven zal worden
gevestigd, zal dat voor de raad, niet voor het College, een element kunnen zijn in de positie
bepaling. Voor het College zijn de aanwezigheid van een goed georganiseerde frontofficie,
het gemeenteloket, de politiepost en de huisartsenpost relevante elementen in het
voorzieningenniveau.
Veenweidepact en veenweidegebied
College
Schoonhoven werkt mee aan de uitvoering van het veenweidepact. Voor het beheer van
het gebied Is het niel noodzakelijk dat het veenweidegebied in één gemeente valt.
Nedertek voelt zich maar zijdelings blj het veenweidepact betrokken. Het grootste deel van
het veenweidegebied dal onder het pact valt ligt in Ouderkerk, Bergambacht en Vlist. Het
veenweidepact Is niet het enige onderwerp waarom gemeenten zouden moeten fuseren.
Een ander belang Is de financiële positie van Ouderiterit. Elke gemeente afzonderiijk zal op
termijn met bestuuriijke probtemen worden geconfronteerd.
Positie Krimpen aan den IJsset en Nedertek

College
De Colleges van de drie grootste gemeenten in het gebied. Krimpen aan den IJssel,
Nederiek en Schoonhoven, hebben een vooriteur voor de K2/K4-variant. Als Krimpen aan
den IJssel besluit zelfstandig te blijven, ontstaat er een probleem. Waarschijnlijk zal dan
ook de raad van Nederiek besluiten om zelfstandig te blijven voortbestaan. Dan zijn er met
Schoonhoven drie gemeentenraden die dat wensen. Het zelfstandig blijven voortbestaan
van Nedertek is echter geen oplie.
Er zal waarschijnlijk In Krimpen aan den IJssel een volksraadpleging of referendum over de
bestuuriijke toekomst van die gemeente worden georganiseerd. Er kan daar een conflict
tussen raad en College ontstaan over de mate waarin het College toezicht heett op het
horen van de bevolking.
In Schoonhoven is een variant op een referendum gehouden en de uititomst daarvan zal in
februari 2010 bekend zijn. Daaraan hebben veel Inwoners, circa 850, meegedaan. De
uititomst daarvan is nog onbekend.

GS
Schoonhoven heeft als eerste gemeente een herindeling bespreekbaar gemaakt en heeft
geen argument genoemd tegen het betrekken van Nederiek In een herindeling.
De keuze voor de K4 in relatie tot de opstelling van Nederiek is uiteengezet maar komt
onbegrijpelijk over.

Bestuuriijk overieg GS en College van B&W van Schoonhoven d.d. ISJanuari 2010

4/6

Ui

(•^

M
O
Wat kan er gebeuren als Krimpen aan den IJssel besluit zelfstandig te btijven? Zal er dan
voor Nederiek een oplossing worden geboden?
College
Het college van Schoonhoven heeft zich altijd uitgesproken voor herindeling. HiertoIJ ts altijd
gedacht aan de KS variant Voorts is aangegeven dat de gemeenteraad van Schoonhoven
het college heeft gevraagd de mogelijkheden van een K4 gemeente nader te verkennen.
Tegenover deze variant lijkt de gemeenteraad niet onwelwillend te staan. Vanuit dit
perspectief heeft het college van Schoonhoven aangegeven, respect te lonen voor het
standpunt van Nederiek, maar ook te willen meeweriten aan een K2- K4 variant.
Visie op de varianten
GS
Er zijn herindelingsvarianten maar die stemmen niet met elkaar over. BiJ elke variant is er
tenminste een gemeenteraad die daar legen is. Van vier gemeenten die de K4 zouden
kunnen vonmen, zijn er twee die alteen de KS-variant en niet de K4 voorstaan. Vlist pteit
alleen voor de K5-variant Vlist en Ouderkerk zijn van mening dat het gebied dat valt onder
hel Veenweidepact ook in de beheerfase door één gemeente moet worden bestuurd.
Het is gezien de financiële positie van gemeenten en de opgaven die het gebied staan te
wachten, onverantwoord om de huidige siluatie te laten voortbestaan. Een herindeling
moet een oplossing zijn. Met een herindeling moei een bestuurskrachtige gemeente
ontstaan.
In deze situalie kan het gebeuren dat er van een herindeling geen sprake meer zal zijn of
dat aan GS wordt gevraagd een oplossing te bieden waarbij gemeenten vooraf met die
oplossing akkoord moeten gaan. Als de gemeenten zelfstandig zouden blijven, zal de
samenwerking moeten worden versterkt. Daarvan is Schoonhoven geen voorstander.
Reactie College
Er zijn gemeenten die blokkades opwerpen. Als er geen herindeling zal komen, hetgeen
voorstelbaar is, Is dat voor hel gebied geen goede oplossing.
Verdeeldheid koml sommige raden niet slecht uit. Bergambacht was vanaf het begin geen
voorstander van herindeling. Daarin Is Inmiddels verandering gekomen en het College ls
voorstander van de KS-gemeente. Vtist en Ouderiterit hebben zich voor herindeling
uitgesproken. De gemeenteraad van Nederiek en Schoonhoven zijn niet voor een
herindeling. De provincie moet een standpunt innemen anders zat er niets gebeuren. Of de
raden toereid zijn de toekomst van de gemeente In handen van de provincie te leggen,
wordt betwijfeld.
Met vertegenwoordigers van de andere vier gemeenten is gesproken en in dat gesprek
werd geconcludeenj dat vooriopig niets zou moeten gebeuren zetfs geen Intensivering van
de samenweriting. Op slechts een paar punten na zou de gemeenschappelijke regeling
kunnen worden verbeterd. Als er een herindeling wordt uilgesproken dan zal Schoonhoven
voonjitiopend hierop meer taken in het samenweriting sverioandonderbrengen. Dan zullen
de gemeenten ook sneller beleid op elkaar afstemmen.
Financiële problematiek
Visie College
Een herindeling zat mogelijk zijn als het financiële probleem wordt opgelost. Het lijkt echter
onwaarschijnlijk dal er bij een herindeling extra gelden beschikbaar worden gesteld. De
provincie heeft daarin op basis van hetgeen In het kemtakenrapport en evaluatie is gesteld,
geen taak. De rijksoverheid biedt die extra steun evenmin. Die financiële problematiek is
een reden om gemotiveerd tegen een herindeling te zijn.
Voor Bergambacht is een fusie bijna onmogelijk als er geen extra geld beschikbaar wordt
gesteld. De financiële winst van een herindeling, de veranderingen in de uititering van het
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gemeentefonds, zat in het gebied moeten blijven en mag niet door de rijksoverheid worden
afgeroomd. Over die mogelijkheid moei worden nagedacht en verwezen wordt naar een
notitie van voormalig minister Remkes daarover.
Bestuurtijke veranderingen op nationaal niveau
GS
Het Is mogelijk dat op basis van de herovenweging op rijksniveau besluiten worden
genomen die de positie van gemeenten raakt. Is over die mogelijkheid nagedacht?
Reactie College
Over mogelijke veranderingen In het rijksbeleid en de mogelijke effecten daarop voor deze
discussie is niet in het College of raad gesproken. Er wordt al vijftig jaar gesproken over
opschaiing en in die discussie wordt de schaal van gemeenten steeds groter. De wijze
waarop gemeenten in België of Denemariten zijn heringedeeld, lijkt in Nederland niet

mogelijk.
Bestuurskrachtmetingen
Visie College
Er zijn bestuurskrachtmetingen gehouden en daaruit bleek dat gemeenten in vergelijking
tot een eerdere meting bestuurskrachtiger zijn geworden. Desondanks kan een initiatief tot
herindeling worden gemaakt Tegenstanders van herindeling kunnen wijzen op de toename
in de bestuurskracht.
De uititomst van de bestuurskrachtmeting moet ook enigszins worden gerelativeerd; elke
raad weet hel best In welke situatie de gemeente verkeert.

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De gedeputeerde vraagt of in dit open Arhi-overieg een vervolggesprek is gewenst als er
met hierover niet meer met de raad wordt gesproken. Met de raad van Schoonhoven zal
nog worden gesproken.
De burgemeesler benadrukt dat met de raad nog wordl gesproken. Dan wordt geti^cht de
mening van de raad nog te beïnvloeden. Kan een gezamenlijk overieg met betrokken
partijen worden georganiseerd?
De gedeputeerde steil vast dat er In principe geen vervolggesprek zal worden gevoerd
tenzij het College dat gewenst acht. Het College kan zetf in eigen kring een dergelijk
overieg organiseren

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun Inbreng en sluit
het overieg.
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Onderwerp

Verslag open arhi-overieg op 15 januari 2010.

Geacht college.
Hierbij bieden wlj u aan het verslag van het overieg, als bedoeld In artikel 8, eerste lid, van de
Wet arhi, dat wij op ISJanuari 2010 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke Indeling In de Krimpenenvaard. Het verslag Is hiermee openbaar geworden.
Overeenkomstig de met u gemaakte afspraak kunt u dit verslag gebruiken voor de terugkoppeling
van het overieg aan uw gemeenteraad.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van hel te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter.

•fBezoekadres
Zuld-Hoilanlpiidn 1
2596AW DenHaao
Tram 9 en txissen 18,
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hel provindehuis. Vanal
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M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

Öt
J. Franssen
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drs. J. van Straalen
T 070 - 441 61 92
j.van.streaien@pzh.ni

Postbus 90602
2509LP DenHaag
T 070-441 6611
www.zuld-holland.nl

Burgemeester en Wethouders van Vlisl
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Vlist
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op ISJanuari 2010 van 1 6 . 1 5 - 17.00 uur

Aanwezig:
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. Franssen
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde, voorzitter
Commissaris van de Koningin
senior adviseur Bestuuriijke Zaken
adviseur Bestuuriijke Zaken

mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink
mw. C. Plokhooij
dhr. L.F.M. Crouwere
dhr. A.H. van Dorp
mw. E.C.M, van der Klauw

Wnd. burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder
Wethouder

Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Dit Is het tweede gesprek dal met het College van B&W van Vlist in het kader van de open
Arhi-procedure voor de Krimpenenwaard wordt gevoerd. Met de andere vijf gemeenten zal
ook worden gesproken. Deze gesprekken worden gehouden omdat in de eerete
gespreksronde gemeenten hadden aangekondigd dat zij onderzoeken zouden taten
uitvoeren.
De resultaten van de meeste onderzoeken zijn op hoofdlijnen bekend. Colleges van
gemeenten die onderzoeken hebben laten uitvoeren, kunnen de conclusies die uit de
onderzoeken zijn getrokken toelichten. Elk College kan ook de keuze voor een van de
fusievarianten toelichten, mogelijk nieuwe ontwikkelingen melden en GS Informeren over
mogelijke nieuwe College- en of gemeenteraadsbesluiten.
Er zijn afspraken gemaakt om met drie gemeenteraden een gesprek te voeren. In een van
de gesprekken is gebleken dat het wordt gewenst alle zes gemeenteraden voor een
gesprek uit te nodigen. Die gemeenteraden zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het Coltege kan het verslag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren. De verechillende verstagen kunnen onderting
worden uitgewisseld zodat deze kunnen worden bestudeerd, kan worden vastgesteld of
meningen van Colleges veranderen en kan het beeld dat over de gemeenten bestaat
worden gecomplementeerd
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Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
verschillende herindellngsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Onderzoek uitgevoerd door de gemeenten Bargamloacht, Ouderkerk en Vllst
Visie college
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is het college gesterkt in zijn opvatting dat,
alhoewel in hel rapport ook de mogelijkheid van de K6-varianl Is geschetst, de KS-variant
de beste herindelingsvariant Is. De K4-variant Is geen bespreekbare optie.
In het eerste gesprek is gewezen op de ligging van de Krimpenenwaard en de opgaven die
het gebied te wachten staan. De grootste opgave toetreft het veenweidegebied. Dat gebied
zou niet mogen worden opgesplitst en een inlegrale aanpak van de opgaven voor dal
gebied zal gezamenlijk moeten worden gerealiseerd.
De verslagen van de gesprekken die in het kader van dit open overleg zijn gevoerd me\ de
vijf gemeenten, met de gemeente die niet bij dit proces was betrokken en de
vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Regeling stertten hel College In zijn
opvatting over de gewenste oplossing. Het verslag van het gesprek dat met het college van
Capelle aan den IJssel is gevoerd was infonnatief. Daaruit bteek welke positie zowel
Capelle aan den IJsset ats Krimpen aan den Ussel Innemen. Die steden worden met
andere opgaven geconfronteerd dan de gemeenten in dil landelijke gebied.
Op grond van deze argumenten is de vorming van de KS-gemeente een goede oplossing
voor de Krimpenenwaard:
In de afgelopen vijf jaren is het een en ander in de Krimpenerwaard getoeurd. De
centrumtaken van de gemeenten zijn onder één structuur gebracht en er is benoemd wat
de gemeenten gezamenlijk zouden oppakken. Gemeenten hebben voordat werd toesloten
toe te treden tot die gemeenschappelijke regeting, gekozen voor de samenwerking tussen
de min of meer gelijksoortige gemeenten in dit gebied. In de Krimpenerwaard Is er één
verstedelijkte gemeente met stedelijke opgaven die, zo blijkt ook uit het rapport dat is
opgesleld op basis van het onderzoek dat door de colleges van Krimpen aan den IJssel en
Nederiek is uitgevoerd, die positie in de relatie tot Rotterdam ook zou willen versterken.
De opgaven die gemeenten in de Krimpenenwaard te wachten slaan, zijn laken die eigen
zijn aan een plattelandsgemeente en zij mogen er geen andere opgaven bij hebben.
Stedelijke gebieden hebben opgaven die daariöij thuishoren eri zullen dat binnen die
gemeente moeten realiseren. Betwijfeld wordt of een gemeente zowel landelijke als
stedelijke opgaven kan hebben.
In de fase waarin college en raad discussieerden over de keuzes en een keuze voor de KSvariant werd gemaakl, is aan de fracties gevraagd overteg te voeren met die gemeenten
die herindeling voorstaan. Ook is aan de fracties in de gemeenteraad van Vllst gevraagd
overleg te voeren met de fracties van de eigen partij In de andere gemeenlen omdatook
binnen partijen verschillend over de herindeling wordt gedacht.
Reactie GS
Uit het gesprek dat met het college van Ouderiterit Is gevoerd. Is gebleken dat dat college
ongeveer hetzetfde standpunt als het cotlege van Vlist inneemt Met dat college Is
inhoudelijk over het veenweidegebied en veenweidepact en andere Inhoudelijke punten
gesproken en Is geconcludeerd dat de KS-variant de beste oplossing voor de
Krimpenenvaard zal zijn. In die variant wordt ook de gemeente Nedertek blj de fusie van de
gemeenten in de Krimpenerwaard belrokken.
Waarom is het gewenst te kiezen voor één gemeente? Wat moet In het kader van de
besluitvorming In deze procedure gebeuren?
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Reactie college
De ontwikkeling van hel buitengebied In de Krimpenenwaard Is hel belangrijkste argument
om te komen tot herindeling waarbij de vijf gemeenten van de K5-samenweriting zijn
betrokken. Krimpen aan den IJssel heeft andere opgaven die niets toevoegen aan de
opgaven van de gemeenten In de Krimpenerwaard. Nedertek heeft een groot buitengebied
en neemt deel aan de discussies over het veenweidepac^t, etxonomie en het beleid voor
regionale bedrijventerreinen. Nedertek heeft daarover dezelfde opvatting ats de andere vier
gemeenten. Als Nederiek niet in deze fusie zal worden betrokken, valt een deel van het
buitengebied van de Krimpenerwaard weg hetgeen te betreuren is. Nederiek hoort In de
Krimpenenwaard en moet In de discussies worden betrokken.
Een verscheidenheid aan varianten
GS
Hel zou te wensen zijn als de vijf gemeenlen hetzelfde standpunt zouden innemen. Vlist
pleit voor de KS-variant, andere gemeenten waaronder Schoonhoven pleiten voor de K4variant De raad van Schoonhoven betwijfelt of herindeling noodzakelijk is en meenl dat ats
herindeting noodzakelijk Is, dat maximaal de K4 moet zijn. Dan ontstaan er In de
Krimpenenwaard twee gemeenten. Ook als Krimpen aan den IJssel zou kiezen voor
zelfstandig blijven voortbeslaan, is Nederiek nog niet voor de K5-variant. Wat dan de
loekomst voor Nederiek zal zijn, is nog niet duidelijk. Het college doet daarover geen
uitspraak.
Reactie college
De opstelling van de gemeentebesturen op dit moment maakt de bestuuriijke situatie nog
complexer en het herindelingsontwerp dat GS zullen voorieggen wordt met belangstelling
tegemoet gezien.
Vlist heeft bij het kiezen voor de variant gelet op het gebied, de opgaven die het gebied te
wachten staan en wal noodzakelijkerwijs moet gebeuren. Elke gemeente moei hebtoen
beoordeeld waarom het deel Is gaan uitmaken van de gemeenschappelijke regeting. Dat
zal zijn gebeurd omdat het op dat moment voor de organisatie niet eenvoudig was taken en
dan met name ook de strategische activiteiten, atleen uit te voeren. Die taken zijn In de
gemeenschappelijke regeling Ingebracht Daarvoor hebtoen gemeenten bewust gekozen.
Vlist had op dat moment ook kunnen kiezen voor samenweriting met Gouda.
Positte Nedertek
Cotlege
Ongeacht de opvattingen van de toestuurders van Nederiek, moet worden opgemerkt dat
de opstelling van Nederiek in het veenweidepact naadloos aansluit bij die van de andere
gemeenten. Een andere gemeente werpt in dat pact problemen op. Als de ontwikkelingen
in het gebied worden beoordeeld, zoals het scheppen van ruimte voor breder ondememen,
stelt Nederiek zich naast Bergambacht, Vlist en Ouderiterit soepel op bij het nemen van
maatregelen. Inhoudelijk wijkt Nederiek daarbij niet af van de andere gemeenten.
Positie Schoonhoven
GS
Is de keuze van Schoonhoven voor de K4-variant te verklaren? ts er een specifieke reden
te noemen voor de houding van Schoonhoven anders dan draagvlak In de gemeenteraad?
De fracties van het CDA, Gemeente Belangen en SGP In Schoonhoven wensen een
zelfstandige gemeente, de fractie van de PvdA ls voorstander van de K4-variant en de
fracties van de W D en GroenLinks zijn voorstander van de K5-variant.
Vlist maakt een onderecheid tussen de stedetijke en landelijke problematiek en op basis
van dat onderecheid houdt Vlist Krimpen aan den IJssel buiten de K5. Schoonhoven
beschouwt zich als een kleinstedelijke gemeente; het heeft de grootste aaneengesloten
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kem, heeft een specifieke samenstelling van de loevolklng en ven/uit een centrumfunctie
voor de Krimpenenwaard, de Lopikenwaard en voor een deel van Noord-Bretoent. Daardoor
plaatst de gemeente zich in een bepaalde positie en kiest de gemeente vanwege de
oriëntatie op Gouda voor een Krimpenenwaard-Oost gemeente.
ls het juist dat zoals Schoonhoven beweert, het niet eenvoudig was een overieg met de vijf
burgemeeslers te organiseren?

Visie college
Cotlege geeft aan nlet over de andere gemeenten le willen spreken.
Financiëte positie KS-gemeente
Visie college
Aan BMC Is gevraagd ook aandacht te besteden aan de financiële positie van de K4, K5 en
de K6 varianten. Uit de financiële rapportage blijkt dat er financiële problemen bestaan. De
regeling voor de frictiekosten Is bekend maar deze herindeling brengt andere zorgen met
zich mee. Die financiële zorgen mogen niet leidend zijn in de opstelling van een cotlege
over de herindeting. Voor het verkrijgen van draagvlak voor de te vonnen gemeente is het
van belang dat de nieuwe gemeente een goede financiële start kan maken. Bij elke variant
is er evenwel sprake van een foree financiële opgave. Geadviseerd werd dat in de
discussie In te brengen en afspraken over de financiën te maken zodat de nieuwe KSgemeente een goede start kan maken.
De gemeenten kennen hun financiële positie en kennen de opgave van het Rljk die zal
komen.
tn het presidium van Vlist is over de herindeling gesproken en daar werd door een fractie
opgemeritt dat het over de herindeling moet gaan en niet alteen over het geld dat daarmee
is gemoeid. Financiën mogen niet het enige ondenwerp zijn dat de discussie over de
herindeling beheerst. Op basis van andere zaken is deze herindeling noodzakelijk. Op
welke wijze daarover in de andere gemeenlen wordt gesproken, is onduidelijk.
Reactie GS
De provincie zal de financiële scan laten uitvoeren; een verfijning van de onderzoeken op
dil terrein die lot nu toe zijn uitgevoerd. Dat onderzoek zal in februari 2010 zijn afgerond.
Wordt er gedacht aan afspraken over de financiën met de rijksoverheid of moet de
provincie voor de nieuwe gemeente afspraken daarover met de rijksoverheid maken?
Wordt verondersteld dat de provincie geld beschikbaar zal stellen? Een gesprek daarover
is mogelijk als er sprake van eensgezindheid is.
Tijdens de bijeenkomsl in Lekkerkerk is uiteengezet dat het de bedoeling van de provincie
is om bij de staatssecretaris te pleiten voor extra gelden. Een dergelijk pleidooi zal lastig
worden als de gemeenten verdeeld zijn.
Reactie cotlege
Er zal over de financiële positie met de provincie moeten worden gesproken. Als de
provincie geen geld beschikbaar kan stellen. Is het gewenst dat gemeenten en provincie
het Rijk hierover benaderen.
3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

Visie GS
Een denJe gesprek met het cotlege van Vlist lijkt niet meer nodig. Een gesprek met
meerdere colleges is nog mogelijk. Daartoe kan voor 15 maart 2010 een verzoek worden
ingediend omdal per die dalum de fase van het open overieg is afgerond.
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Reactie coltege
De drie gemeenteraden hebben te kennen gegeven behoefte le hebben aan een gesprek
met GS. Het lijkt wenselijk niet alleen deze drie maar de zes raden voor een gesprek uit te
nodigen. Een raad kan dan bepalen of van die uitnodiging gebruik zal worden gemaakt In
zo'n bijeenkomst kunnen alle gemeenleraden hun zienswijze aan de orde stellen. Er kan
ook In eerste instantie met de raden afzonderiijk worden gesproken waarna kan blijken of
een tweede gesprek met alle zes raden gezamenlijk wordl gewenst.
Die gesprekken met de raden zouden het karakter van het open overieg kunnen hebben.
Reactie GS
Dergelijke gesprekken moeten bijtijds worden gevoerd. Op 17 februari 2010 is er at een
bijeenkomsl in het Provinciehuls met een delegatie van de raden uit Nederiek. Krimpen aan
den IJssel en Schoonhoven. De gesprekken met de raden zullen worden aangekondigd en
door de provincie moeten worden gefaciliteerd. Vooraf mcoel worden bepaald wie namens
de raad of fracties woordvoerder zal zijn.
Zal de raad van Vlist dan aanwezig zijn of zal de raad daarvan a^ien omdat deze van
mening is dat het college hel standpunt van de raad afdoende heeft geventileerd?
Reactie college
In het voorgesprek met de raad is dit voorstel aan de orde gesteld. De raad heeft
medegedeeld ook dan aanwezig te zullen zijn zodat hun mening ook In het verelag wordt
opgenomen. Dat bevordert een zeker evenwicht in de beeldvorming.
In een eerder gehouden overieg met raden waren er per gemeente twee voordvoerdere;
een namens de voorstanders en een namens de tegenstanders van hertndeling. Elke raad
zou dat zelf moeten bepalen.
Op 17 februari 2010 Is de raad van Vllst verhinderd; er is dan een avond voor de bevolking
over dit ondenwerp.
Reactie GS
Er zal een bijeenkomst op een nog nader te bepaten datum worden georganiseerd.

4.

Rondvraag en sluiting

Verslag overteg met DB K5 van 11 november 2009
De burgemeester vraagt in de laatste alinea van blz. 2 van dit verslag Vlist niet te noemen.
Hel op dit vlak vergelijken van Vlist met Ouderiterit Is voor Vlist niet acceptabel en zou In dit
opzicht niet meer mogen gebeuren. De voorzitter van dat overieg heeft Vlist wel genoemd
maar dat is inmiddels met de provincte afgehandeld. Dit is ook In een brief aan de provincie
gemeld en is aan de orde gesteld in het DB van de K5. Die aanpassing is gewenst.
De heer Van Straaten merkt op dat dat verelag is geaccordeerd. Vtist heeft per brief
verzocht de passages uit dat verelag, hoewel die zijn uitgesproken, andere te formuleren.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Verslag open arhl-overleg op ISJanuari 2010,

Geacht college,
Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in ariikel 8, eerste lid. van de
Wet arhi, dal wij op ISJanuari 2010 met u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke indeling In de Krimpenerwaard. Het verslag is hiermee openbaar geworden.
OvereenkomsUg de met u gemaakte afspraak kunt u dit verslag gebruiken voor de terugkoppeling
van het overieg aan uw gemeenteraad.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner tijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachlend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Nederlek
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op ISJanuari 2010 van 1 7 . 0 0 - 17.30 uur

Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

M. van Engelshoven-Huls
J. Franssen
J. van Straalen
J. Kleinhesselink

Gedeputeerde, voorzitter
Commissaris van de Koningin
Senior adviseur Bestuuriijke Zaken
Adviseur Bestuuriijke Zaken

mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot Wnd. burgemeester
dhr. P. Schouten
Gemeentesecretaris
dhr. R.P.A van de Haterd
Wettiouder
dhr. C.J.M.W, Wassenaar
Wetiiouder
Verelag:
dhr. J.F.M, van Gessel

1.

Notuleerbureau De Rondvraag

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Dit is het tweede gesprek dat met het College van B&W van Nederiek in het kader van de
open Arhi-procedure voor de Krimpenerwaard wordt gevoerd. Met de andere vijf
gemeenten zal ook worden gesproken. Deze gesprekken worden gehouden omdat in de
eerste gespreksronde gemeenten hadden aangekondigd dat zij onderzoeken zouden laten
uitvoeren.
De resultaten van de meeste onderzoeken zijn op hoofdlijnen bekend. Colleges van
gemeenten die onderzoeken hebben laten uitvoeren, kunnen de txonclusies die uit de
onderzoeken zijn getrokken toelichten. Het Coltege kan ook een toelichting geven op de
gesprekken die met het Coltege van Krimpen aan den IJssel worden gevoerd. Elk College
kan ook de keuze voor een van de fusievarianten toelichten, mogelijk nieuwe
ontwikkelingen melden en GS informeren over mogelijke nieuwe Coltege- en of
gemeenteraadsbesluiten.
Er zijn afspraken gemaakt om met drie gemeenteraden een gesprek te voeren. In een van
de gesprekken is gebleken dat het wordt gewenst alle zes gemeenteraden voor een
gesprek uit te nodigen. Die gemeenteraden zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS ls geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verelag toenutten
om de raad over dil gesprek te informeren. De verschillende verslagen kunnen onderiing
worden uitgewisseld zodat deze kunnen worden bestudeerd, kan worden vastgesteld of
meningen van Colleges veranderen en kan het beeld dat over de gemeenten bestaat
worden gecomplementeerd
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Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
verschillende herindetingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Het rapport Samen of zelfstandig
Visie college
Het rapport Samen of zelfstandig wordt aan GS overhandigd.
Dit rapport Is vergeleken met het BMC-rapport waarvoor het college is geïnterviewd. Het
eigen onderzoek leidt lot andere uitkomsten, andere conclusies en is gefundeerder dan hel
BMC-rapport en toevestlgt de mogelijkheid van een fusie met Krtmpen aan den IJssel.
Op 12 januari 2010 was er een bijeenkomst van de beide colleges van één uur waarin
unaniem de intentie om de twee gemeenten te laten fuseren werd bevestigd. De
gemeenteraden van toelde gemeenlen krijgen dat vooretel nog voorgelegd.
Op 14 januari 2010 heeft het college het voomemen met de fractievoorzittere besproken en
een raadsvooretel is als concept verzonden aan de fractievoorzittere. Hen is gevraagd of
het voorslel voor de openbare raadsvergadering van 15 februari 2010 kan worden
geagendeerd. In die vergadering zal de raad worden gevraagd of deze zich kan vinden in
de intentie om te komen tot een K2-gemeente. De raad heeft echter veritlaard zo lang
mogelijk te ijveren voor het zelfstandig blijven voorttoestaan van Nederiek. Wat de raad zal
doen Is onbekend omdat In het overieg van 14 Januari 2010 de fractievoorzittere geen
standpunt hebben ingenomen. Waarschijnlijk zal de raad de Intentie tot samengaan
uitspreken en zal op een draagvlakonderzoek onder de bevolking worden aangedrongen.
Oe vorm waarin dat zat getoeuren legt het college voor aan de raad. Nadat die peiling ls
gehouden, zal de vernieuwde raad een definitieve uitspraak over het voorstel doen.
Afgewacht moet worden wat de uitspraak van de raad van Krimpen aan den IJssel zal zijn.
De raad van Krimpen aan den IJssel zal eerder bijeenkomen dan die van Nederiek en dat
stemt het college tot tevredenheid omdal de uitspraak van de raad van Krimpen aan den
IJssel bekend zal zijn als de raad van Nederiand bijeenkomt
Het college van Schoonhoven is vooretander van een K4-gemeente en zal een K2gemeente eén kans geven. De burgemeester van Schoonhoven heeft namens het college
en volgens hem ook namens een lichte meerderheid in de raad verklaard, bereid te zijn
Nederiek te steunen bij het realiseren van de K2/K4-variant. Ouderiterk heeft de voorkeur
uitgesproken voor de KS-gemeente maar zal naar verwachting ook een K4-gemeente
accepteren. Vlist en Bergambacht zijn wat meer uitgesproken voor de K5-variant.
Het veenweidegebied
Het besturen van het gebied dat wordt aangeduid als Veenweidepact gebeurt nu met vijf
gemeenten. Eén gemeente heeft daar problemen mee. Dat is niet het gevolg van onwil
maar komt omdat met name de gemeente Ouderkerk ervaart wat in het Veenweidegebied
moet gebeuren. Boeren in die gemeente staan meer onder druk dan boeren eldere in hel
gebied. De gemeente Nederiek zal het minst van de effecten meriten omdal alleen aan de
oostzijde van de gemeente de groene ruggengraat moet worden onhwikkeld en de
faunapassage onder de N210 wordt aangelegd. Het college meent dat meer zou moeten
gebeuren voor dieren die in het gebied zouden moeten terugkeren; voor hen moet een
tweede faunapassage worden gerealiseerd en daaraan wordl door de gemeente gewerkt
De sti-ategiegroep voor het veenweidegebied zal bij de K2/K4-variant nog slechts uit
vertegenwoordigere van twee gemeenten bestaan In plaats van vijf. Het zou een goede
ontwikkeling zijn als de nieuwe stedelijke gemeente in de westhoek van de
Krimpenenwaard blj de herontwikkeling van het veenweidegebied wordt beti'okken. Dat zal
eerder ten gunste dan ten nadele van het gebied komen. De taken die Nederiek voor het
gebied van het veenweidepact moet uitvoeren, worden met het opstellen van het
bestemmingsplan voor het buitengebied voorbereid. De inrichtingsplannen voor het gebied
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kunnen binnen drie maanden worden vastgesteld. Daama moet worden gehandhaafd wat
is afgesproken en erop worden toegezien dal tennijnen en planningen worden gehaald.
Krimpen aan den IJssel zal daarin niet andere optreden dan Nederiek nu doet. De nieuwe
gemeente zal dezelfde visie op het veenweidegebied hebben als Nederiek nu heeft.
Het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren wijst uti dat de inwoners van de
Krimpenenwaard voor wat beti'eft het volgen van ondenwijs, winkelen en het toezoek aan het
ziekenhuis zijn georiënteerd op het westen, RottenJam. De verbondenheid van hen is er
met de Krimpenenwaard. Inwonere van de Krimpenerwaard en van Krimpen aan den IJssel
wensen zo veet mogelijk de openheid van de Krimpenerwaard in stand le houden. Deze
oriëntatie en verbondenheid zijn een van de meest opvallende punten uit het onderzoek dat
is uitgevoerd. Ter Illustratie: de sluiting van het Politiebureau in Lekkeriterk en opening van
een nieuw Politiebureau in Bergambachl leidde ertoe dat inwoners van Lekkeriterk en van
Krimpen aan den Lek aangiften zijn gaan doen in Krimpen aan den IJssel wat in een
andere Politieregio ligt Het preventief vacx;ineren van kinderen tegen de Mexicaanse griep
In Schoonhoven leidde tot verontwaardiging in Lekkeriterit en Krimpen aan den Lek. Het
zou voor inwonere van die gemeenten eenvoudiger zijn geweest als dat in Krimpen aan
den IJssel mcogelijk was.
Met dit onderzoek wordt bevestigd dat de Inwoners van Nederiek de voorkeur geven aan
een K2-gemeente met circa 43.000 inwonere en met een gezamenlijke oriëntatie en
gevoelswaarde dan met de antjere vier gemeenten,
Reactie GS
De inhoud van het rapport is nog onbekend en daarom kan er daarop in dit overleg geen
reactie worden gegeven.
De votgende vragen worden voorgelegd:
1. Welke visie Is er op de complicaties die zullen ontstaan als er in de Krimpenenwaard
twee gemeenten worden gevormd?
2. Wat is de belangrijkste vraag die in dit onderzoek is gesteld?
3. Wordt getracht alleen de ambities van Nederiek zo goed mogelijk te toehartigen?
4. Wat is het beoordelings- of referentiekader van dit rapport vergeleken met andere
rapporten?
5. Wordt met andere oplossingen dan die welke door het college wonjt beoogd rekening
gehouden?
Reactte cotlege
Ad 1.
In het rapport Is bekeken wat met de K4-gemeenten waarmee nu wordt samengeweritl zou
moeten gebeuren. Vandaar dat in het rapport is opgenomen wat daarbij mogelijk Is. Dat is
niet nader uitgewerkt omdat Nederiek van dat gebied geen deel uitmaakt De K4-gemeente
zal circa 40.000 inwonere tellen en zal zijn georiënteerd op Midden-Holland wal de huidige
vijf gemeenten ook zijn.
Er moet een onderecheid worden gemaakt naar samenwerken en samengaan. In hef
samengaan met de vier andere gemeenten ziet het college geen voordeel. Er zou voordeel
kunnen worden toehaald als er wordt samengewerkt ale elke gemeente haar
zelfstandigheid kan behouden.
Ad 2.
De toelangrijksfe vragen die in het onderzoek zijn gesteld betreft onderzoek doen naar a) de
optie blijvende zelfstandigheid van de gemeenten Nedertek en Krimpen aan den IJssel; b)
de optie fusie van K2 en van K4; c) de beide opties vergelijken met de optie K6. Het is
daarmee geen puur lokaal onderzoek maar een onderzoek dat van belang is voor de
westpunt van de Krimpenerwaard (Krimpen aan den IJssel en Nederiek) en K4.
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Ad 3.
Er is In het onderzoek niet alleen bestudeerd of alleen de ambities van Nederiek zouden
zijn te realiseren of wal de beste optie voor de Inwonere van Nederiek zal zijn. De K6- en
de K4-varianten zijn ook in het onderzoek bestudeerd.
Ad 4.
Op de vraag naar het referentie en beoordelingskader van dit rapport wordt gesteld dat het
zelfstandig blijven voortbestaan van Nedertek, de K2/K4-variant en K6-variant zijn
bestudeerd. De K2/K4-variant Is daarbij afgezet tegen de K6-variant.
Verwerking van het onderzoek
Cotlege
De uitkomsten zijn getoetst aan de criteria die het Rijk en de provincie bij herindeling
stellen. Daarnaast hebben zowet de raad van Nederiek als die van Krimpen aan den IJssel
eigen crileria in het onderzoek laten opnemen. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten tegen die criteria afgezet Vervolgens zullen de gemeenteraden een gewicht aan
de verschillende criteria toekennen, de criteria tegen elkaar afwegen en een uitspraak over
een vooriteur doen. Die weging wordt door hel college op basis van het rapport voorbereid.
In een concept raadsbesluit zal een vooretel aan de raad worden voorgelegd. De raad kan
op dat concept Invloed uitoefenen door kenbaar te maken wat volgens de raad als
wegingsfactor onaanvaardbaar is en waaraan de raad extra aandacht wenst te geven.
Over het raadsvooretel zat debat tussen de verechillende fracties mogelijk zijn. Het zal de
basis zijn om er een gefundeerd besluil op te nemen.
Het raadsvooretel kan in week 3 in concept voor de raadsvergadering aan de provincie
worden verzonden. In het concept zat de raad worden gevraagd zich In principe voor de
fusie uit te spreken. De uitspraak van de raad zal het college niet mogen negeren.
De raad vroeg zich In relatie tot het draagvlakonderzoek af of hel nemen van een principe
besluit betekent dat inwonere voor een voldongen feit worden geplaatst. De raad acht het
mogelijk dat inwoners vrezen dat er In feite al een raadsbesluit is genomen. Tegen die
achtergrond dringen de griffiers erop aan de avonden voor bewonere niet gezamenlijk te
organiseren. Dan kan worden voorkomen dat het beeld ontstaat dat de K2 een voldongen
feit is. Of de uitkomsten van de volksraadpleging gezamenlijk moeten worden
gepresenteerd, ls nog niet zeker.
Reactie GS
Als de vraagstelling van hel college kan worden beoordeeld, kunnen wellicht ook
suggesties worden Ingediend.
Reactie college
Een reactie op de vraagstelling wordt gewaardeerd. Van de en/aring van GS kan dan
gebruik worden gemaakt. Hel college zal doen wat voor Inwonere van belang Is en behoudt
daarin de eigen verantwoordelijkheid.
Volksraadpleging
Visie GS
Is bekend welke vraag aan de bevolking zal worden voorgelegd? WonJt een vraag
voorgelegd waarop met ja of nee moet worden geantwoord? WII een volksraadpleging
betekenis voor het debat hebben, dan zal de vraagstelling niel tot een dergelijke vraag
verengd mogen worden. Wat gebeurt er met de uititomst van dat onderzoek?
Reactie cotlege
Er wordt geen referendum gehouden en evenmin worden veel vragen voorgelegd. Voor de
inwonere van de gemeenten moet het nog lastiger zijn dan voor de gemeenteraad om
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zonder een goede onderbouwing van de mogelijkheden een keuze te maken. Hel college
heeft over de wijze waarop het referendum zat worden gehouden, nog geen standpunt
ingenomen. Er zullen voor de volksraadpleging waarechijnlijk debatavonden worden
georganiseerd.
Op 18 januari 2010 zal een vooretel over de volksraadpleging gereed zijn en dat zal eerst
in het college worden besproken. De raad heeft belangstelling voor die vooretellen getoond
en wenst bij het opstelien van de uitgangspunten van de volksraadpleging betrokken te
wonden. Mei de volksraadpleging kan worden vastgesteld oi öe denkrichting van óe raad
ook de denkrichting van Inwonere van de gemeente is. Er zal bij de volksraadpleging ruimte
zijn om andere ideeën naar voren te brengen.
De volksraadpleging moet zorgvuldig worden uitgevoerd en de raad moet van mening zijn
dal die steekhoudend is. Sinds wordt gesproken over een K2-gemeente is in gesprekken
met inwonere niet gebleken dat daartegen veel verzet zal zijn.
Voor de gemeenteraadsveritiezingen zal de raad zijn intentie over de vorming van de K2gemeente uitspreken. Na de debatavonden en nadat de bevolking zich heeft uitgesproken,
kan de nieuwe gemeenteraad de mening van de toevolking toevéstigen of daaraan een
nuancering aanbrengen. Bij het voorbereiden van de volksraadpleging zal de ervaring die
hienmee bij andere gemeenten Is opgedaan, worden betrokken.
Of andere gemeenten zullen worden uitgenodigd voor de debatavonden is nog niet
besproken. Wal daarvan de meerwaarde kan zijn, is ontoekend. Het college Is in staat
andere meningen en andere varianten uit te teggen. Hel is de bedoeling dal de mening van
inwoners wordt gehoord. De mening van andere besluurders over de herindeling Is
bekend.
Positie Bergambacht
Visie coltege
Het (X)IIege van Bergambacht had kritiek op de door Nederiek gevolgde procedure omdat
gesprekken met Krimpen aan den IJssel waren aangegaan voordal dat was gemeld in het
bestuur van de KS.
Er is eeret toestemming van de raad voor een gesprek gevraagd en het college heeft die
mimte gekregen. Daarop is met Krimpen aan den IJssel gesproken om te verkennen of er
een basis voor nader overieg met die gemeente is. Dat dat gesprek is gevoerd zonder
daarvan eeret melding In de K5 te maken, acht het college legitiem. Nadien Is In de KS
gemeld dat met het college van Krimpen aan den IJssel over een mogelijk samengaan zal
worden gesproken.
Het college van Bergambacht had in die tijd beslolen een onderzoek te lalen uitvoeren naar
de KS-variant. Het coilege van Nederiek achtte het niet consequent om nadat was besloten
een onderzoek naar de K2-variant te dtoen, ook opdracht te verienen voor een onderzoek
naar de KS-variant Het college heeft zich wel bereid verklaard aan hel onderzoek van
Bergambacht mee te weriten.
Planning
Visie GS
Confonn hel tijdschema dal voor deze Arhi-procedure is opgesteld, zal de fase van het
open overieg op 15 maart 2010 zijn afgerond. Daama zullen GS in april 2010 een besluit
nemen dat aan de gemeenteraden zal worden aangeboden. Strookt dat schema met de
tijdsplanning van het coltege?
Het is mogelijk dat GS een herindellngsvooretel zullen voorieggen voordat de raad een
besluit over het vooretel van het college moet nemen. Welk voorstel GS zullen voorieggen,
kan van Invloed zijn op het te nemen raadsbesluit.
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Reactie coltege
Uiteriijk mei of juni 2010 zal de raad een bestuit nemen. Het zou wenselijk zijn als GS in
Juni 2010 een besluit nemen.
Het zal geen probleem zijn als GS een vooretel aan de raad voorteggen voordat de
gemeenteraad een besluit over het vooretel van het coltege moet nemen. Ofschoon
Provinciale Staten een besluil moeten nemen, zal er voor het zomerreces duidelijkheid zijn
ontstaan.
Deze hertndeling kan niet worden beschouwd als een tussenstap voor slechts enkele jaren
en zat voor een periode van 25 Jaar effecten hebben.
Maatregelen die het Kabinet zal nemen, moeten worden afgewacht Er worden nu op basis
van de huidige gegevens besluiten genomen. Als over tussenstappen wonjl gesproken,
wordt het wellicht eenvoudiger de gevoelsmatige acceptatie van een herindeling mogelijk te
maken. Tussenstappen kunnen noodzakelijk zijn om het voor inwonere mogetljk te maken
zich In het lokale bestuur nog te herkennen.
In de afgetopen pentode ls Nederiek naar deze variant toegegroeid. Als er sprake zal zijn
van een omvangrijkere herindeling wonJt het lastiger om daarvoor draagvlak te creëren.
Financiële scan
College
Kan binnenkort over de uitkomst van de financiële scan worden beschikt? De financiële
aspeclen van de herindeling zullen van groot belang kunnen zijn. Die informatie kan voor
de raad van belang zijn bij het nemen van een besluit
Reactie GS
De financiële scan zal In februari 2010 gereed zijn.

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhl-traject

De gedeputeerde vraagt of de raad behoefte heefl aan een gesprek met GS.
De burgemeester weet dat de fractievoorzittere, niet de hele raad, op 17 febmari 2010 een
gesprek met GS zullen hebben. ZIJ zal daarbij als voorzitter van de raad aanwezig zijn. Dat
gesprek wordt gehouden nadat de raad een Intentie over het voorstel van het cotlege heeft
uitgesproken. De raad kan dat dan aan GS meedelen.

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en stuit
het overieg.
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Ondetwerp

Verslag open arhi-overieg op 15 januari 2010.

Geacht college,
Hierbij bieden wij u aan het verslag van het overieg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de
Wet arhi, dat wlj op 15 januari 2010 mei u hebben gevoerd over de wijziging van de
gemeentelijke Indeling ln de Krimpenerwaard. Hel verslag ls hiermee openbaar geworden.
Overeenkomsiig de mei u gemaakle afspraak kunt u dit verslag gebnjiken voor do terugkoppeling
van hel overleg aan uw gemeenteraad.
Het verslag zal onderdeel gaan uitmaken van het te zijner lijd op te stellen Herindelingsontwerp.
Hoogachlend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
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Tram 8 en bussen IS.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 15 januari 2010 van 18.30-19.15 uur

Aanwezig:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

M. van Engelshoven-Huls
J. Franssen
J. van Straaten
J. Kleinhesselink

gedeputeerde, voorzitter
Commissaris van de Koningin
senior adviseur Bestuuriijke Zaken
adviseur Bestuuriijke Zaken

dhr. M.J.D. Jansen
dhr. A. Boete
mw. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius
dhr. J.H. Blankenberg
dhr. A. Prins

Burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder
Wethouder

Verelag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleertaureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Dit is het tweede gesprek dat met het College van B&W van Krimpen aan de IJssel In het
kader van de open Arhi-procedure voor de Krimpenerwaard wordt gevoerd. Met de andere
vijf gemeenten zal ook worden gesproken. Deze gesprekken worden gehouden omdat in
de eerete gespreksronde gemeenten hadden aangekondigd dal zij onderzoeken zouden
laten uitvoeren.
De resultaten van de meeste onderzoeken zijn op hoofdlijnen bekend. Colleges van
gemeenten die onderzoeken hebben laten uitvoeren, kunnen de conclusies die uit de
onderzoeken zijn getrokken toelichten. Het College kan ook een toelichting geven op de
gesprekken die met het College van Nederiek worden gevoerd. Elk College kan ook de
keuze voor een van de fusievarianten toelichten, mogelijk nieuwe ontwikkelingen melden
en GS Informeren over mogelijke nieuwe College- en of gemeenteraadsbesluiten.
Er zijn afspraken gemaakt om met drie gemeenteraden een gesprek te voeren. In een van
de gesprekken Is gebleken dat het wordl gewenst alte zes gemeenteraden voor een
gesprek uil te nodigen. Die gemeenteraden zullen daan/oor een uitnodiging ontvangen.
Van deze bijeenkomst wordt een verelag gemaakt. Als dat van de zijde van het College en
van GS Is geactxordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verelag benutten
om de raad over dit gesprek te Informeren. De verechiltende verelagen kunnen onderiing
worden uitgewisseld zodat deze kunnen worden bestudeerd, kan worden vastgesteld of
meningen van Colleges veranderen en kan het beeld dat over de gemeenten bestaat
worden gecomplementeerd
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Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Vtsie Coltege
Het onderzoek dat het Cotlege heeft lalen uitvoeren is afgerond. Een eerete
gemeenschappelijke rapportage voor de gemeenteraden van Krimpen aan den IJssel en
Nederiek heeft In december 2009 plaatsgevonden op een moment waarop het rapport nog
niel voltooid was. Die presentatie was nlet gericht op besluitvorming. In die bijeenkomst
werd niet duidelijk welke opvattingen de toelde raden hadden.
Het college heeft het definitieve rapport inmiddels besproken. Op lOjanuari 2010 zal de
opvatting van het college van Knmpen aan den IJssel aan de raad worden aangeboden.
Die opvatting is niet vooraf met de fracties besproken. De opvatting gaat uil van de
overweging die is geloaseerd op argumenten en punten die in het rapport van
PriceWaterhouseCoopere en BMC aan de orde zijn gekomen. In de opvatting van het
college heeft de vorming van de K2/K4-gemeenten de vooriteur en zal die oplossing de
meest gerede keuze zijn.
Het definitieve rapport zal de raad op 1 febmari 2010 in een openbare commissievergadering bespreken. Dan wordt bekend welke opvattingen er ln de fracties over de
voorkeursvariant van het college bestaan. Vervolgens zat dat rapport op 11 febmari 2010 in
een openbare raadsveipadering worden toesproken. Wat de positie van de raad zat zijn, ts
onbekend. Mogetijk spreekt de raad zich uil voor het toetrekken van de K5/K1-variant in het
proces. Dat kan gevolgen hebben voor de methode die voor de volksraadpleging wordt
gevolgd. Dan zullen beide mogetijkheden aan de bevolking moeten wonjen voorgelegd.
Nadat de uitslag van die raadpleging bekend is, wordt een definitief besluit genomen.
Daama zat er na de gemeenteraadsverkiezingen ln zeven of achl weken in een interactief
proces met inwonere over de variant wonjen besproken. Die raadpleging zal waarechijnlijk
In dezelfde periode als In Nederlek worden gehouden. De nieuwe gemeenteraad zal op
basis van het draagvlakonderzoek naar venwachting in mei 2010 een bestuit over een van
de varianten nemen. GS worden daarom verzocht een herindelingsontwerp aan de raden
voor te leggen nadat de raden zich op basis van het draagvlakonderzoek hebtoen
uitgesproken. Als een herindelingsontwerp aan de gemeenteraden wordt voorgelegd
voordal deze een besluit nemen, zullen raden op dat ontwerp van GS reageren.
De nieuwe gemeente krijgt een ontwikkel Ings potentie el wat voor Krimpen aan den IJsset
van belang Is. Ontwikkelingen hebben bettekking op voorzieningen voor verkeer en
vervoer, de aansluiling op de N210 en de tweede oeververbinding. Zlj zijn van belang voor
Krimpen aan den IJssel maar doen zich voor op het grondgebied van Nederiek. tn het
gesprek met hel college van Nederiek zijn die ontwikkelingen de doorelaggevende factor
geweest in de 60/40-afwegIng over zelfstandig verdergaan of nu deze fusie.
Andere varianten
Visie GS
Het gebied is op dil terrein verdeeld over mogelijke oplossingen:
•
drie gemeenlen zijn vooretander van de K5-variant;
•
de K6-variant is niet gewenst;
•
een gemeenteraad wenst zelfstandig te blijven maar acht een K4-varlant mogelijk en
sommige vooretandere daarvan achten een K5 evenlueel mogelijk;
•
twee gemeenten staan de K2/K4-varianl voor.
Zal er een bestuurecrisis ontstaan als de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel besluit
zelfslandig te blijven?
Wordt in discussie over de K2yK4-varianl meegenomen dat er op termijn een K6-gemeente
zal worden gevormd?
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Visle coltege
Uit het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren maar ook uit het rapport van BMC,
is gebleken dat de K6-variant ongewenst Is. Hel college heeft dat ook aan de raad
meegegeven. Dan resteren de K5/K1- of de K4/K2-varianten.
In de rapporten van BMC en van PriceWaterhouseCoopere wordt voor de maatschappelijke
oriëntatie aangegeven dat de vorming van een KS-gemeente wordt toelemmerd omdat een
aantal gemeente op andere steden Is georiënteerd; Gouda, Schoonhoven en Utrecht. In
het BMC-rapport Is die andere oriëntatie het argument om een KS-gemeente te vormen.
Het grote aantal kemen die zo verschillend zijn georiënteerd, kunnen geen coherente K6gemeente vormen. Voor een KS-gemeente zou dal Iets andere kunnen liggen.
Sommige gemeenteraadsleden vrezen de vorming van een K6-gemeente en achten dat
geen goede oplossing.
Er Is onlangs nog gesproken met de fractievoorzittere en daarin is vastgesteld dat als de
gemeenteraad andere beslist, dat zal worden geaccepteerd en er dan geen loestuurecrisis
zal ontstaan. Er zullen dan In het draagvlak onderzoek twee posities moeten worden
voorgelegd.
tn een Inspraakavond georganiseerd door de fractie van het CDA waarbij een lid van de
Tweede Kamer aanwezig was, is gesproken de 2,5 variant: de fusie van Krimpen aan den
Ijssel met Nederiek en de kem Ouderiterit aan den IJssel.
De fractie van GroenLinks Is vooretander van een fusie met Capetle aan den IJssel. De
Leefbaarheidspartljen volgen het college.
Na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen de politieke verhoudingen zijn veranderd of
kunnen er andere gemeenteraadsleden zijn aangetieden.
De planning
Visie GS
Zoals tijdens de bijeenkomst In Lekkeriterit is uiteengezet, kent de Arhi-procedure niet één
moment waarop een besluit moei worden genomen. Volgens de planning zullen GS In april
2010 een herindelingsontwerp vaststellen dat aan de colleges en gemeenteraden zal
worden verzonden. Gemeenteraden kunnen binnen drie maanden een zienswijze aan GS
kenbaar maken. Inwoners van de gemeente hebben daarvoor acht weken de lijd. De
zienswijze die worden ingediend worden door GS beoordeeld. Vervolgens wordt een
concept-HerindelIngsadvies opgesteld dat half augustus 2010 aan Provinciale Stalen zal
worden voorgelegd. Dat advies wordt in de Statencommissie behandeld en dan kunnen
hoorzittingen worden georganiseerd. Eind 2010 wordt door Provinciale Staten het
herindelingsadvies vastgesteld. Vervolgens wordt dat aan de minister van BZK verzonden.
Reactie college
Het zat geen bezwaar zijn als dat ontwerp bekend Is als de raad In mei 2010 een uitspraak
moei doen.
GS blijven in deze planning exact binnen de wettelijk gestelde termijnen. Is het voor GS
bezwaariijk de wettelijke tennijnen waarbinnen na afloop van het open overieg besluiten
over het herindelingsontwerp moeten worden genomen, te veriengen zodat in het besluit
dat moet worden genomen rekening kan worden gehouden met de visie van gemeenten?
Reactie GS
Het pleidooi voor uitstel van de termijn strookt niet met hetgeen andere gemeenten In de
Krimpenerwaard wensien.
GS voeren deze Arhi-procedure en In die procedure ligt besloten dat draagvlak moet
worden gemeten. Dat zal gebeuren als een vooretel wordt voorgelegd. De wijze en het
lijdstip waarop de read tot zijn oordeel komt, of dal gebeurt door het organiseren van
Inspraakavonden of een draagvlakmeting ln april of mei 2010, is de keuze van de raad.
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Reactie college
De provincie heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.

^
^

Invtoed van andere organisaties op de vorming van de K2-gemeente
GS
Verondereleld wordl dat het college kennis heeft genomen van de opvattingen over deze
herindeling die naar voren zijn gekomen in het overieg dat is gevoerd met het college van
Capelle aan den IJsset, het hoogheemraadschap, het DB van de stadsregio en het ISMH.
In hoevere hebtoen deze standpunten meegewogen In de oordeelsvorming? Wetke
betekenis hebben deze opvattingen In het Ingenomen standpunt?
Reactie College
Op basis van argumenten, nadat kennis Is genomen van de uitkomsten van de
onderzoeken en van de opvattingen van partijen in deze regio, hebtoen dit college en dat
van Nederiek geconcludeerd dat er een aantal punten zijn die beide gemeenten binden.
Een van de argumenten luidt dat er een duurzaam besluil door beide gemeenten moei
worden genomen. Dat houdt in dal voorkomen moet worden dat de gemeenten over vijf
jaar weer een herindelingsdiscussie moeten voeren. Met een fusie van beide gemeenten
wordt een nieuwe gemeente van een voldoende schaal gevormd, waarvoor draagvlak
beslaat en die zijn opgaven aan kan. Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen aan de
westkant van de Krimpenerwaard ofwel de oostkant van de stadsregio RotterdamRijnmond, zou hel veretandig en in het belang van Krimpen aan den IJssel zijn als dat
gebied dan door één gemeentebestuur zal worden bestuurd.
Duurzaamheid van de oplossing
GS
Kan uitieg worden gegeven aan het vermeende duurzame karakter van deze fusie In de
stadsregio Rotterdam? Welke oplossing er zal komen, deze zal duurzaam moeten zijn.
Duurzaamheid zal voor GS een belangrijk criterium zijn.
Reactie College
Gezien de analyse van de situatie en positie van Krimpen aan den Ussel in dit debat, wordt
verondereleld dat de nieuwe gemeente voor een periode van 10 tot 15 jaar geen andere
herindellngsdiscussies heeft te voeren. Wat na die lermijn kan gebeuren, is onzeker. Als
Krimpen aan den IJssel nu zelfstandig zal blijven. Is het te verwachten dat binnen circa vijf
jaar, mede gezien discussies op rijksniveau over schaalvergroting, een discussie over een
samengaan met Capelle aan den IJssel zal moeten worden gevoerd.
Duurzaamheid is een belangrtjk criterium. Aan dat aspect Is in het onderzoek aandachl
besteed. Naasl duurzaamheid zijn er ook andere belangrijke factoren die in het besluit dat
moet worden genomen van belang zijn.
Veenweidegebied en veenweidepact
Visie coltege
Er is bestudeerd waar de westgrens van het veenweidegebied en hèt gebied dat valt onder
het veenweidepact ligt. Dan blijkt dat het gebied dat onder hel pact vatt meer in het oosten
van de Krimpenenwaard tigt. Bovendien loopt het pact op den duur at Die zaken vormen
dan ook geen belemmering voor deze fusie.
Ontwikkelingen In de stadsregio Rotterdam
Visie GS
Het is mogelijk dat er in de zuidvleugel een forse samenvoeging van randgemeenten en de
centmmgemeenle zal komen. Dat zal effecien hebben voor alle gemeenlen om Rotterdam
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heen Inclusief Capelle aan den Ussel en Krimpen aan den IJssel. Heeft In die situatie een
K2-gemeente perepectief?
Reactie college
De nieuwe K2-gemeente Is medio 2009 gepresenteerd als een mogelijkheid om met
Capelle aan den IJsset aan de oostkant van de stadsregio Rotterdam een blok le vonmen
wat lijkt op de BAR-gemeenten. Een BAR-constmctie is niet per definitie een tijdelijke
oplossing. De samenweriting lussen die dan gelijkwaardige gemeenten kan dan vorm
wórden gegeven. Die nieuwe gemeente zal zich nog stertter aan de stadsregio verbinden.
Als Capelle aan den Ussel en Krimpen aan den IJssel zouden moeten fuseren, verkeert
Krimpen aan den IJssel in een ondergeschikte positie wat niet het geval zal zijn ats er eeret
een K2-gemeente is gevonnd. Dat tactische argument Is van toelang wat niet los kan
worden gezien van de overige argumenten. Van belang bij de vorming van een nieuwe
gemeente is de oriëntatie van burgere. Uit het onderzoek uitgevoerd In opdracht van het
college Is gebleken dat de Inwonere van Nederiek en Krimpen aan den Lek zijn gericht op
Rotterdam en de Rotterdamse regio.

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhl-traject

De burgemeester nodigt de provincie uit om aanwezig te zijn in de raadsvergadering van
11 februari 2010.
De gedeputeerde vraagl of er na dit tweede gesprek dat In het kader van het open Arhioverteg Is gevoerd er voor 15 maart 2010 nog behoefte aan een derde gesprek bestaat.
De burgemeester venmoedt dat tenzij er zich een ernstige ontwikkeling voordoet, een derde
gesprek niet nodig zal zijn. Mocht dat nodig zijn, zal met GS contact worden opgenomen.

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en Burgemeesters en Wethouders van Bergambacht
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 15 januari 2010 van 19.30-20.15 uur
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dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. Franssen
dhr. J. van Straalen
dhr. J. Kleinhesselink

gedeputeerde, voorzitter
Commissaris van de Koningin
senior adviseur Bestuuriijke Zaken
adviseur Bestuuriijke Zaken

dhr. A. van Erk
dhr. P. van Willigen
mw. D. Blok
dhr. J. Vente

Wnd. burgemeester
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder

Verelag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woonj van welkom.
Dit Is hel tweede gesprek dat met hel College van B&W van Bergambacht in hel kader van
de open Arhi-procedure voor de Krimpenenwaanj wordt gevoerd. Met de andere vijf
gemeenten zal ook worden gesproken. Deze gesprekken worden gehouden omdat In de
eerete gespreksronde gemeenten hadden aangekondigd dat zlj onderzoeken zouden laten
uitvoeren.
De resultaten van de meeste onderzoeken zijn op hoofdlijnen bekend. Colleges van
gemeenten die onderzoeken hebben taten uitvoeren, kunnen de conctusies die uit de
onderzoeken zijn geti^kken loelichten. Elk College kan ook de keuze voor een van de
fusievarianten toelichten, mogelijk nieuwe ontwikkelingen melden en GS informeren over
mogelijke nieuwe College- en of gemeenteraadsbesluiten.
Er zijn afspraken gemaakl om met drie gemeenteraden een gesprek te voeren. In een van
de gesprekken is gebleken dat het wordt gewenst atle zes gemeenteraden voor een
gesprek uit te nodigen. Die gemeenteraden zulten daarvoor een uitiiodiging ontvangen.
Van deze bijeenkomst wordt een verelag gemaakt Als dat van de zijde van het College en
van GS is geaccordeerd, is het een openbaar stuk. Het College kan het verelag benutten
om de raad over dit gesprek te informeren. De verechiltende verelagen kunnen onderiing
worden uitgewisseld zodat deze kunnen worden bestudeerd, kan worden vastgesteld of
meningen van Colleges veranderen en kan hel beeld dat over de gemeenten bestaat
worden gecomplementeerd
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2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeente over de
verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de In dat
verband gehouden onderzoeken

Onderzoek uitgevoerd door de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Vllst
Visie college
Het rapport "Bestuuriijke Inrichting Krimpenenwaard" is naar de provincie verzonden. Het
onderzoek dat door de drie gemeenten is uitgevoerd. Is diepgaand geweesl. Het rapport is
tevens inclusief een oplegnotitie, aan de raadscommissie verzonden voor bespreking in op
12 januari 2010. In die oplegnotitie heeft het college aandacht gevraagd voor de discussie
over de varianten en de financiële aspecten van de samenvoeging.
Hel college heeft geconcludeerd dat, alhoewel er enige vooriteur was voor de vorming van
de K6-variant, op basis van dit onderzoek en gezien de samenweriting in KS-verioand. in
de toekomst een KS-gemeente de voorite urevariant Is. De gemeenteraad van Bergambacht
heeft zich nog niet uitgesproken en houdt de K6-variant open.
Die financiële situatie waarin de nieuwe gemeente zat komen te veriteren oogt, alhoewel er
nog enkete punten moeten worden uitgezocht en ook de uitkomsl van de financiëte scan
uitgevoerd door de provincie moet worden uitgewachl, niet rooskleurig. Er dient een
optossing te komen voor die financiële problematiek zodal de nieuw te vormen gemeente
een gezonde financiële slart kan maken. Bergambacht is een financieel gezonde
gemeente. De discussie over schaalvergroting wordt lastig als na een fusie bezuinigingen
noodzakelijk zijn. Het vraagt de nodige inzet om uit te leggen dat een toesluit tot herindeling
ondanks die problemen een goed besluit zal zijn. De raad heeft ntet het idee dat er een
financieel gezonde, vitale en ondernemende gemeente zal ontstaan.
De fractievoorzittere hebben inmiddels een eerete reactie op het onderzoek gegeven. Hun
reacties variëren, maar men is van mening dat de financiële problematiek eeret moet zijn
opgelost Men heeft niel aangegeven op welke wijze dal zou kunnen gebeuren. Raad en
college venwachten daarbij In eerete Instantie wel een rot van de provincie.
Uit het rapport blijkt dat, zoals werd vermoed, er niveauverechlllen tussen gemeenten
bestaan In de opgaven die gemeenten hebtoen. Dat betreft o.a. achtereland in het
onderhoud van de Infrastmctuur en van gebouwen. Die verechillen zijn er In de meerjarenplanning maar evenzeer In de uitvoering van werkzaamheden. Sommige gemeenten zullen
daarom een foree inhaalslag mcoeten maken om te komen tol een gelijkwaardige positie
van de vijf gemeenten In de Krimpenerwaard.
Reactie GS
Het financiële probleem wordt erkend en vraagt om een oplossing. Welke oplossing wordl
van de provincie venwacht?
Er zou bij een vraag naar extra middelen een duidelijk beeld over de bestuuriijke toekomst
moeten bestaan. BIJ elke herindeting Is er sprake van financiële probtemen. Om de
financiële situatie blj gemeente te kunnen vergelijken, kunnen enkete aannames worden
gedaan en daarbij kan een beroep op expertise van de provincie worden gedaan. Het
ministerie van BZK zou duidelijk moeten worden gemaakl dat deze herindeling al moeilijk
lot stand zal komen en moeilijk kan worden gerealiseerd als de te vormen gemeente het
financieel zwaarder zal hebben dan de gemeenten gezamenlijk. Als BZK bereid zou zijn
een extra financiële bijdrage te leveren, komt die bijdrage uit het gemeentefonds en zullen
andere gemeenten die bijdrage moeten financieren. De staatssecretaris heeft al eerder
dergetijke verzoeken ontvangen en heeft daarop voor zover bekend een negatieve reactie
gegeven. Bij een eerdere discussie over een wetsvooretel tot herindeling van gemeenlen in
het westen van Uti'echt is de loenmalige staatssecretaris gevraagd de werking van de
verdelingsmaatstaven voor de bijzondere bodemgesteldheid aldaar te bezien. Het heeft
lange tijd geduurd voordat een marginale toezegging werd gedaan. Alleen op grond van
een voor dit gebied specifieke situatie zou de staatssecretaris bereid kunnen zijn een extra
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bijdrage te leveren. Deze mag echter geen precedentwerking voor andere herindelingen
hebben.
Is In het rapport aandacht besteed aan de financiële problemen als gevolg van de
bodemgesteldheid van de gemeenten?
Roactie collego
Een concrete vraag aan de provincie heeft het coltege nog niet. De afdeling Ftnancieel
Toezicht van de provincie zou een rot kunnen vervullen of wellicht kan om expertise van
het ministerie worden gevraagd. Bergambacht wil aan tafel blijven en meedenken over een
plan van aanpak. Dit moet nu eerst op tafel komen en zal toepatend zijn In de verdere
discussie over herindellngsvraagstuk. De gemeenten zullen ieder voor zich de komende
jaren allemaal hun verantwoordelijkheid moeten nemen en geen zaken naar de toekomst
verschuiven of stechts de hand ophouden bij de minister.
In het financiële onderzoek is de BZK-scan nog niet venweritt. In het onderzoek zijn
elementen geïnventariseerd die vaker in rapporten van hel BMC worden opgenomen als
voor een nieuw te vormen gemeente een onderzoek moet worden uitgevoenj om zicht te
krijgen op de financiële positie van de nieuw te vonnen gemeente. De uitkomst is
doorgerekend naar de situatie van de huidige gemeenten, tn hel rapport is een berekening
opgenomen omtrent de effecten op de financiën van de bodemgesteldheid.
Het is bekend dat bij een herijking van het Gemeentefonds een extra bijdrage voor wegen
is vereU-ekt Voor de KS-gemeenten zou een dergelijke bijdrage kunnen worden gevraagd
vanwege de probtemen met de riolering. De minisier heeft al eens verklaard dat zo'n
verzoek vrij kansloos zat zijn. Aan de rioolproblemen is in dit rapport niets opgenomen; dat
is kostendekkend. De gemeente had met andere gemeenten in de Krimpenerwaard bijna
de hoogsie rioolrechten. Die rechten zouden echter nog fore moeten stijgen om de
rioleringen structureel op niveau te houden. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van de
OZB.
Reactie GS
De provincie ziet voor zichzelf een rol weggelegd. Men komt daar op temg. Als de
staatssecretaris om extra financiële middelen wordt gevraagd, moet bekend zijn welke
herindeUngsvariant zal worden gerealiseerd. Als niet alle vijf voor een variant opteren, zal
hel lastig zijn dat verzoek in te dienen.
Die verdeeldheid tussen gemeenten zal blijven bestaan en daarom zullen GS een bestuil
moeten nemen en dat aan de staatssecretaris mtoeten voorieggen.
Als Provinciale Slaten over deze herindeling een uitspraak heeft gedaan, kan zich een
andere situatie voordoen. Zoals in Goeree-Overflakkee het geval is, kan een gemeente
blijven pleiten voor behoud van zelfstandigheid maar intussen wel constiuctief meeweriten
aan de vorming van één ambtelijke organisatie voor het gebied. Een dergelijke situatie zou
ook hier mogelijk zijn maar gezien de verdeeldheid, minder gemakkelijk te realiseren.
Reactie college
De KS-varianl zat de basis voor een eventijele herindeling zijn. De samenweriting tussen
die vijf gemeenten verioopt goed en zal met die gemeenten moeten worden voortgezet. Dat
zat niet mogetijk zijn ats een of twee gemeenten daarvan geen voorstander zijn. Voor de
gebiedsopgaven zal een vorm van overieg lussen gemeenlen noodzakelijk zijn. De
verdeeldheid blijft een probleem en belemmert een discussie over oplossingsrichtingen.
Het zou wenselijk zijn als de vijf gemeenten gezamenlijk besluiten nemen.
In de AIbtassenwaard wordt ook met één ambtelijke organisatie geweritt en daarover is ook
in de Krimpenenvaard gesproken. Als een herindeting wordl gewenst, kan in de periode
daaraan voorafgaand, ongeacht de lengte daarvan, het nodige gezamenlijk worden
gedaan. Maar gesiart zal moeten worden met het oplossen van de financiële problematiek.
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Positie gemeenteraad Bergambacht
GS
Heeft de raad naast de problemen rond de financiën nog andere bezwaren of volgt de raad
voor het overige het college?
Beseft de raad dat de gemeente Bergambacht op termijn een te kleine gemeente is? Het
(uilege van Schoonhoven heeft in het overieg toeweerd dat Schoonhoven als zelfstandige
gemeente nog enige jaren ats beheergemeente kan btijven voortbestaan maar de taken die
de gemeente In de toekomst moet uitvoeren niet aan zat kunnen. Kan een dergetijke
discussie ook in de raad vari Bergambacht worden gevoerd?
Reactie coltege
De K5-samenweriting is de basis waar de raad van uitgaat. Er zijn in die KS-samenwerking
besluiten genomen voor de ontwikkeling van het gebied en over de positionering van de
Krimpenerwaard in het samenweritingsverband Midden-Holland. In de regionale agenda
die in dat samenweritingsverband is opgesteld. Is aandacht voor de problematiek van de
Krimpenenwaard. In dat samenwerkingsverband Irekken de vijl gemeenten eensgezind op.
Dat is volgens de raad een goede basis. De raad meent dat de opgaven die het gebied
tegemoet kan zien, door samenweriting kunnen worden aangepakt Als er vanwege de
problemen bij andere gemeenten moet wonJen gefuseerd, mag Bergambacht daar in de
ontwikkelingen (stmctuurvisie), besluurekracht en financieel niet op achtemit gaan en wonJt
een gezonde financiële start van de nieuwe gemeenle gewenst De raad beoordeelt of de
betangen van Bergambacht niet alleen op het financiëte vtak worden toehartigd. De raad
stelt zich daarin wat genuanceerder op dan het txollege en discussiëren politieke partijen
over de weg naar de vorming van één gemeente. De raad vraagt een handreiking zodat zlj
kunnen beoordelen of er een gezonde financiële gemeente zal worden gevormd, tn het
gezamenlijke optrekken met de provincie Is de raad teleurgesteld door het verechijnen van
het rapport Leemhuis.
Naar aanleiding van een vraag van de commissie Leemhuis is In de raad gesproken over
de kans dat de gemeente haar taken over een aantal jaren nog zal aankunnen. De raad
vermoedt dat Bergambacht in 2020 niet meer als zelfstandige gemeente zat bestaan. Op
de kortere temiijn is dat toesluit minder gemakkelijk te nemen mede gezien de standpunten
van raden en colleges In de Krimpenerwaard. De komende gemeenteraadsvertciezingen
hebben ook Invloed op de standpunten die worden ingenomen. De raad neemt nu een
afwachtende houding aan. Het besluit om de K5-samenweriting te intensiveren is genomen
om de strategische opgaven In die samenweriting en de samenwerking zelf verder uit te
kunnen breiden. Dat besluil zal ^jn genomen tegen de achteiprond van een komende
fusie.
Het college zal In febmari 2010 geen voorstel tot herindeling aan de raad voorleggen
omdat hel vrijwel zeker is dat de raad een herindeling zal afwijzen. De uitstag van de
gemeenteraadsverkiezingen moeten worden afgewacht. De nieuwe raad kan took In de
zienswijze zijn visie kenbaar maken.
Positie Krimpen aan den IJssel
Visie GS
Hel Is mogelijk dat de raad van Krimpen aan den IJssel In februari 2010 zich in een
vooriopige uitspraak uitspreekt voor een andere variant en zelfslandig wenst te blijven. Dan
kan worden toeoordeeld ofde vijf gemeenten alsnog kunnen samengaan.
Ook als er nu geen uitspraak over een herindeling zou worden gedaan, is in hel BMCrapport beargumenteerd waarom volgens het cotlege er in de Krimpenerwaard één
bestuurelaag zou moeten komen. Dat heeft betekenis.
Er is indertijd gekozen voor samenwerking In de K5 en de argumenten waarop dat besluit
is genomen moeten nu ook nog van kracht zijn.

Bestuuriijk overieg GS en College van B&W van Bergambachl d.d. 15januari 2010

4/6

ÜJ

o
a
Reactie college
De raad meent dal op basis van de evaluatie van de KS-sa me nweriting,de vertoelertips, de
intensivering die is voorzien en het SBGO-rapport het gebied als eenheid behouden zou
moeten blijven om het de loekomst te geven die mogelijk is. Opsplitsing over twee
gemeenten maakt dat lastiger.
Het is een stap voonwaarts nu Is toeweerd dal het gebied een bestijuriijke eenheid zou
moeten zijn.
Hel is ntet te begrijpen waarom de argumenten om te komen tot de KS-samen wertt Ing niet
meer van kracht zouden zijn. Het was een goed besluit om met Vlist en Ouderttertt het
BMC- rapport op te laten stellen. De aanbevelingen zouden worden overgenomen. Het is
mogelijk dat daarin enkele nuances worden aangebracht en ook Is het mogelijk dat er per
gemeente een enigszins andere uilleg aan hel rapport wordt gegeven.
Positie Schoonhoven
Positie college
De positie vah Schoonhoven is ntet te begrijpen. Na afloop van een vergadering Is onder
meer met raadsleden uit Schoonhoven gesproken over het op te slellen BMC-rapport. Hel
bleek dat zij op dat momenl niel geïnformeerd waren over het verzoek deel te nemen aan
dit onderzoek. Er Is tot driemaal een verzoek gedaan om mee te werken aan dit rapport.
Op die manier is het tastig het draagvlak voor een fusie van onderaf te taten groeien.
Werkwijze naar de raad
GS
Wat doet het college om de raad te toeïnvloeden?
Reactie college
De raad is medegedeeld dal eerel met GS zou wonjen gesproken. Daama zal worden
besproken welke procedure kan worden gevolgd. Dal zal op een zodanige wijze moeten
gebeuren dat de raad met het vooretel van hel college zai instemmen. De raad wensl ook
te worden geïnformeerd over de standpunten van de overige raden.
De raad Is geadviseerd met collega-raadsleden van de gemeenten in de Krimpenerwaard
gesprekken te voeren. De fractie van de SGP/ChristenUnie heeft overieg gevoerd met
fracties van die partijen In andere gemeenten.
Gesprek GS met gemeenteraden
GS
Drie gemeenteraden, die van Schoonhoven, Krimpen aan den Ussel en Nederiek hebtoen
in de eerete gespreksronde in deze Arhi-procedure om een gesprek met GS gevraagd. Dat
gesprek zal op 17 februari 2010 worden gevoerd. Nadien is besloten dat alle
gemeenteraden voor een gesprek met GS zullen worden uitgenodigd omdal alle partijen op
een gelijke wijze dienen te worden behandeld. De overige drie raden zulten alsnog
schriftelijk worden uitgenodigd. Een raad kan aangeven geen behoefte aan een dergelijk
gesprek te hebtoen.
Reactie college
teden van de gemeenteraad verechillen van mening over hel lempo waarin maatregelen
moeten worden geti'Offen. Het lijkt gewenst dat GS met de raad van Bergambacht een
gesprek heeft over de financtële aspecten van deze herindeling.
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Positie Krimpen aan den Ussel
Visie GS
Op korte temiijn wordt duidelijk welke visie de raad van Krimpen aan den IJssel over de
K2-variant heeft. Als deze die variant afwijst, kan de KS-varianl zich meer aftekenen.
Reactie college
Afgewacht moet worden of Nederiek dan wenst temg te keren in de K5. Het txollege van
Bergambacht zal ze daarin verwelkomen.
Invloed gemeenteraadsverkiezingen
Visie GS
Zat In de campagne voor de komende gemeenteraadsveritiezingen de herindeling een
belangrijk ondenwerp zijn?
Reactie college
tn de campagne zal het ondenwerp aan de orde komen. Of het invloed op de uitkomst zal
hebtoen, zal waarechijnlijk afhankelijk zijn van de pereoonlijke inzet van de kandidaten voor
de gemeenteraad.
Begin febmari 2010 zal de gemeenteraad Informatieavonden houden. Daarin zal Informatie
worden gegeven over hel proces en de stand van zaken rond de herindeling. Bezoekere
van die avonden zal worden gevraagd wat zij de gemeenteraad in deze fase zouden
meegeven. Het Is een optie om na de veritlezingen een opiniepeiling te organiseren.

3.

Maken van vervolgafspraken in het arhi-traject

De Commissaris merkt op dat de gemeenten rekening dienen te houden met bezuinigingen
op uitkeringen uit het gemeenle- en provinciefonds. Met een fusie wijzigen ook de
bijdragen uit dat fonds.

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
het overieg.
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Verslag van het bestuuriijk overieg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
en fractievoorzitters van de politieke partijen ult de gemeenteraad
van Krimpen aan den IJssel
gehouden in het Cuttureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 17 februari 2010 van 1B.00 - 19.00 uur

Aanwezig:
dhr. J. Franssen
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. Kleinhesselink
mevr. J.C. Welsink

Commissaris van de Koningin, voorzitter
gedeputeerde
adviseur Bestuuriijke Zaken
adviseur Bestuuriijke Zaken

dhr. J. Butter
dhr. H.J.A. Rulssen
dhr. J.S. Ponsen
dhr. G. Boudestein
dhr. M.W. van Beek
dhr. M.W. Cornet
dhr. P.J. Moertand
dhr. H. Luijendijk
dhr. A.F. Braams

Fractie PvdA
Fractie SGP
Fractie W D
Fractie Leefbaar
Fractie GroenLinks
Fractie ChristenUnie
Fractie CDA
Fractie Luijendijk
Ambtenaar

Verelag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notu leertoureau De Rondvraag

1.

Opening en modedelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het open overieg dat onderdeel is van
de door GS van Zuid-Holland op 15 september 2009 geslarte arhi-procedure. In deze fase
van de arhi-procedure die tot 15 maart 2010 zal duren, kunnen alle retevante argumenten
aan de orde worden gesteld, tn dat open overieg is tweemaal gesproken met de zes
Colleges van B&W van de gemeenten in de Krimpenenwaard die bij deze herindeling zijn
betrokken en Is gesproken met vertegenwoordigere uit het maatst^appelljk middenveld.
Een aantal gemeenteraden heeft in het kader van het open overteg om een gesprek met
GS gevraagd. GS zijn daartoe bereid en kunnen op die wijze de opvattingen van de meeren minderheid van de gemeenteraden over de herindeling en de varianten daarin en over
de bestuuriijke toekomst van de Krimpenenwaard vernemen. De gemeenteraden van
Nederiek en Bergambacht maken in deze fase geen gebruik van de uitnodiging aan
gemeenteraden voor een gesprek. De raad van Bergambacht heeft aangegeven dat het
college zijn standpunt voldoende toegelicht heeft De raad van Nederiek geeft aan nog
geen ander dan het eerder ingenomen standpunt te hebben ingenomen. Die raad opteert
voor zelfstandig blijven voortbestaan en een verdere Intensivering van de samenweriting In
KS-verband. Dat standpunt zal worden toetrokken In de afweging die GS na afronding van
deze fase in de arhi-procedure zulten maken. Na dit overteg zal nog worden gesproken met
de gemeenteraden van Schoonhoven, Ouderkertt en Vlist
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Binnen de gemeenteraad bestaan twee opvattingen over de bestuurtijke toekomst van de
gemeente die In dit overieg zullen worden toegelicht
Van deze bijeenkomst wordt een verstag gemaakt. Dat verslag zat In concept aan de
griffier worden verzonden. Daarop kan worden gereageerd. Als dat van de zijde van GS Is
geaccordeerd, Is het een openbaar sluk en maakt het deel uit van het lotate openbare
dossier dat GS bij het vooretel aan Provinciale Staten zullen Indienen en wat uiteindelijk
aan de Tweede en Eerete Kamer zal worden ingediend.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeenteraad over
de verschillende herindellngsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Standpunt van de meerderheid In de gemeenteraad
De heer Butter spreekt namens de meerderheid In de raad van Krimpen aan den IJssel die
wordt gevormd door de fracties van PvdA, SGP. ChristenUnie en GroenLinks.
Het wordt op prijs gesteld dat GS een mime meerderheid van de gemeenteraad van
Krimpen aan den IJsset die de vooriteur heeft voor het behoud van een zelfstandige
gemeente, de gelegenheid bieden om zijn standpunt toe te lichten.
Allereeret moet worden benadmkt dat er vanuit de gehele gemeenteraad er niet één fractie
is geweest die zich voor de K6-variant heeft uitgesproken. Mochten GS de indmk hebben
gekregen dat de K2-variant wel kan rekenen op een meerderheid In de raad van Krimpen
aan den IJsset, dan bemst dil op een misverstand.
At In een vroeg stadium Is door de raad unaniem uitgesproken en dat Is tijdens de
hoorzitting van de Statentxommissie in Den Haag ook verwtoord, dat een K6-variant stellig
wordt afgewezen. Blijvende zelfstandigheid of een K2-variant met Nederiek werden als
gelijkwaardige opties gezien. Na een toenadering vanuil Nederiek naar Krimpen aan den
IJsset is de K2-variant nader onderzocht Uit de resuttaten van gedegen onderzoek door de
heer Schaap en het toestuurekrachtonderzoek Is duidelijk naar voren gekomen dat één
variant de beste Is. Dat zal inhoudelijk worden toegelicht.
Een meerderheid van de raad heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat behoud van
zelfstandigheid de vooriteur verdient. Het rapport van de heer Schaap heeft de
meerderheid in de raad niel op andere gedachten gebracht maar gesteritt in de gedachte
om zelfstandig te blijven. Toegelicht zal worden waarom wordt vastgehouden aan blijvende
zelfstandigheid:
1. De toestu ure kracht
De recente besluurekrachtmeting heeft met overtuiging aangetoond dat Krimpen aan den
IJssel een bestuurekrachtige gemeente is met een kwaliteitsniveau van de dienstvertening
waarop veel gemeenten jaloere kunnen zijn. De reorganisatie van de gemeentelijke
organisatie Is zojuist afgerond en daarmee is de gemeente gereed voor de toekomst. Als
daar vanwege de fusie een nieuwe reorganisatie op volgt, zal dat ingrijpender zijn dan de
reorganisatie die zojuist is voltooid. Schaalvergroting naar een K2-^emeente zal afbreuk
doen aan de toestuurekracht die de gemeente op dit momenl heeft. De K2-gemeente wordt
onevenwichtig omdat deze zal bestaan uit een grote kem van circa 30.000 Inwonere en
twee kleinere kemen in de polder met elk circa 7.500 inwonere. De betekenis van de
nieuwe grolere gemeente aan invloed en zeggenschap zal niet toenemen. De kans dat de
gemeente onbestuurbaar wordt, neemt In de ogen van de meerderheid van de raad toe. De
eens zo bestuurekrachtige gemeenten zullen lijden onder de divereiteit van de diveree
kemen, hun verdeelde vertegenwoordigere In de raad, de verechlllendde dorpsculturen en
de grotere afstand van het bestuur tot de burgere. Daamaast zal de fusie veel extra kosten
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met zich meebrengen. Een besparing op het ambtenarenapparaat is ook op de tange
termijn niet le venwachten.
Het is volgens de meerderheid in de raad beter om in te zetten op een verbetering van de
besluurekracht van de gemeenten en in te zetten op meer samenweriting. Is er om welke
reden dan ook nog meer besluurekracht of besparing op de kosten nodig, dan kan dat ook
worden bereikt door o.a. meer gemeenschappelijke regelingen met buurgemeenten aan te
gaan. Hierbij blijft de cultuur, identiteit en besluurekracht van Krimpen aan den Ussel
behouden.
2. Cohesie
Bij een herindeting zouden gemeenten naar karakter bij elkaar moeten passen. Dat is bij de
gemeenten Krimpen aan den IJssel en Nederiek onvoldoende het geval. De heer Schaap
slelt in zijn onderzoeksrapport dal er bij de bevolking geen sprake is van een gevoel van
onderiinge verbondenheid. Dat belooft nlet veel goeds voor de inteme cohesie binnen de
nieuwe gemeente. Het idee dat het gevoel van ondertinge maatschappelijke verbondenheid
vla overheidsmaatregelen kan worden bewerkstelligd, hanteert het achterhaalde concept
van de maakbare samenleving.
3. De centrale opgaven
Het behoud van zelfstandigheid Is ook gewenst vanwege het ontbreken van een centrale
opgave voor een K2-gemeente. Enerzijds is er het veenweidegebied, het platteland met
kemen als Lekkeriterit, anderzijds is er de stedetijke agglomeratie als Krimpen aan den
IJsset. Het zal niet eenvoudig zijn daar één heldere missie te formuleren en beide opgaven
recht le doen. Om het concreet te maken: moet straks worden gekozen voor de
gerechtvaardige wens van de veehouder om zijn koeien iri de wei te kunnen laten lopen, of
wordt gekozen voor de wens vanuit de stad voor nóg een golfbaan of woonwijk? In elk
geval zat een K2- of een K6-gemeenle te maken krijgen met zeer uiteenlopen bestuurtijke
opgaven waar die gemeente veel werk aan zal hebben. Ook dat zal de besluurekracht niet
ten goede komen.
4. Ruimtelijke opgaven
Het verieggen van de grens van de Stadsregio Rotterdam naar het midden van de
Krimpenenwaard, wal met eén K2-gemeente zal gebeuren, baart zorgen. De mimtelijke
claims vanuit de Stadsregio zullen een extra druk leggen op dtt groene karakter van dtt deel
van de Krimpenenwaard. Er kunnen contouren zijn vastgelegd maar die zullen onder dmk
minder hard worden. De gretigheid waarmee nu al door sommigen wordt gekeken naar het
gebied tijssen Krimpen aan den Ussel en Krimpen aan den Lek is daan/an een duidelijke
voorbode. Het grondgebied van Nederiek maakt Integraal deel ult van het landelijke gebied
van de Krimpenenwaard. De K1/K5-variant geeft een duidelijke grens aan tussen het
Groene Hart en het veretedetijkle gebied.
5. Duurzaamheid
Welke variant gekozen zal worden, geen enkele variant geeft zekerheid dat die de meest
duurzame zal zijn. In den lande komen te vaak fusies tot stand vanuit de gedachte dat
groter ook beter is. Dat gebeurt ondanks de omgekeerde tendens die zich op diveree
terreinen anno 2010 aftekent. Zo worden schoten en verzorgings-, verpleegtehuizen
kleiner. Dichter bij de burger of klant Is wenselijk. Zelfs de discussie over de
deregionalisatie van het Politiekorps naar weer kleinere gemeentelijke Politiekorpsen is
weer begonnen.
In het rapport van de heer Schaap wordt samenwerking met buurgemeenten genoemd om
bestuuriijke opgaven ook in de loekomsl le kunnen blijven vervullen als altematief voor
fuste. Dat is een uitgangspunt dal volgens de meerderheid in de raad hel meesl duurzaam
en meest haalbaar is waarbij geen extra kosten worden gemaakt maar dat direct gericht is
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op verbetering. Daamaast is er het bijkomende voordeel dat de toetrokken he id van de
burger bij de politiek behouden blijft.
Verder zijn te noemen:
Er is slechts één gemeente in de Krimpenerwaard, Schoonhoven, die vooretander is van
de vorming van de K2-gemeenle. De invloed van die gemeente zal In een K4-gemeente
groot zijn en die keuze is daarom begrijpelijk. De gemeenteraad van Nederiek spreekt zich
nog niet uit. Ook daar Is er kennelijk nog geen draagvlak voor een K2-gemeente. Kiezen
voor een variant waarvoor zo weinig steun is, vergroot de verdeeldheid in de
Krimpenerwaard en zal ook In de toekomst de bestuurskracht van een nieuwe gemeente
niet ten goede komen. Daartegenover staat dat de KS-samenwerking al heel lang bestaat
met veel ervaring en samenwerking op tal van terreinen. Een fusie van de KS-gemeente
lijkt dan ook de meest voor de hand liggende fusie.
Relatie Capelle aan den IJssel en Krtmpen aan den IJssel
Staat de meerderheid in de raad van Krimpen aan den IJsset open vooreen andere variant
buiten deze arhi-procedure? Bij een minderheid in de raad wordt de keuze voor de K2variant beïnvloed door een mogelijk gedwongen samengaan met de gemeente Capelle aan
den Ussel. Die vrees wordt niet door de meerderheid van de raad gedeeld. Allereeret blijkl
dal de grote van een gemeenle niets zegt over de bestuurekracht of over het
voorzieningenniveau In die gemeenle. Ondanks dat Capelle aan den IJssel tweemaal zo
grool Is als Krimpen aan den IJssel. heeft Krimpen aan den IJssel op een aantal terreinen
meer en betere voorzieningen dan Capetle aan den Ussel. De gemeenschappelijke
regelingen die Krimpen aan den Ussel met Capelle aan den IJssel heeft, leveren beide
gemeenlen voordelen op. Bij een fusie zorgen de verechillende en botsende bestuureculturen tussen beide gemeenten voor een onbestuurbare gemeente. Dit naast het feit dat
er sprake is van een fysieke barrière; de Hollandse Ussel.

Tot slot
Atles afwegende heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Krimpen aan den
IJssel een duidelijke vooriteur voor blijvende zelfstandigheid; van meet af aan een van de
opties in deze arhi-procedure. Verti'ouwend op een zorgvuldige afweging van de belangen,
spreekt de meerderheid van de raad de wens uit om zo spoedig mogelijk geen deet meer
uit te maken van deze ariil-procedure.
Standpunt van de minderheid in de gemeenteraad
De heer Moeriand, fractievoorzitter van het CDA, zet namens de fracties van het CDA, de
W D , de Stem van Krimpen en Leefloaar Krimpen het standpunt van die fraclies met
betrekking tot de herindeling van de gemeente In de Krimpenenwaard uileen. De
plaatselijke afdeling van D66, die geen deel van de gemeenteraad uitmaakt, tijdens het
spreekrecht in de commissievergadering zich achter het standpunt van deze fracties
geschaard.
Naar aanleiding van de door GS opgelegde arhi-procedure heeft de raad van Krimpen aan
den IJssel zich medio september 2009 over drie aspecten uitgesproken.
•
Krimpen aan den IJssel wijst de vorming van één Krimpenenwaardgemeente ( de KSvariant) stellig en met kracht van argumenten af en wensl niet te participeren in een
proces dat hierop is gericht.
•
Krimpen aan den Ussel ziet vanuit haar eigen intrinsieke waarden - mede gelet op de
uitkomsten van het toestu urs krachtonderzoek - geen reden om haar zelfstandigheid op
te geven.
•
Krimpen aan den IJssel is - vanuil strategisch oogpunt - bereid nader onderzoek le
doen naar een mogelijke ftjsie met Nederiek in combinatie met een toestuurlijke
vereterking van de oostflank van de Stadsregio Rotterdam.
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HSamen met Nederlek heeft Krimpen aan den IJssel uitvoerig onderzoek lalen uitvoeren
door de Universiteit van Tilburg/PricewaterhouseCoopere naar de eerder genoemde opties
van zelfstandigheid en een samenvoeging van loeide gemeenten (de K2/K4-variant). De
uititomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport "Samen of Zelfstandig?" van
19 december 2009.

IO
O
^
^
^
fjj
IJl

ln relatie tot de drie herindellngsvarianten kunnen voor wat betreft de herindelingscriteria
de volgende (xonclusies worden getrokken:
1. Variant zelfstandigheid
Deze variant scoort goed op 12 van de 14 criteria en bevestigt het beeld ven een krachtige
gemeente berekend voor zijn laken zoals ook uil het bestuurekrachtonde rzoek is komen
vast te staan.
2. Variant K2/K4
Deze variant scoort took goed op 12 van de 14 crileria en toevestigt hel algemene beeld dat
een fusie met Nederiek zeker succesvol kan zijn.
3. Variant K6
Deze variant scxoort zo laag waardoor deze optie voor de minderheid In de raad niet
realistisch meer is. Het is een bevestiging van het eerder door de minderheid in de raad
ingenomen standpunt
De varianten zelfstandigheid of K2/K4 liggen dus qua positieve scores dicht bij elkaar. De
overigens kleine verechillen worden In enkele criteria gemaakt. Voor de minderheid In de
raad zijn daarbij twee criteria van groot belang te weten duurzaamheid en planologische
ruimtebehoefte. Deze worden loegelicht:
1. Duurzaamheid
De minderheid in de raad stelt vast dat in maatschappelijk opzicht een voortdurende dmk
aanwezig is om in het stedelijke gebied te komen tot grotere gemeenten. Naar het zich laat
aanzien zal deze ontwikkeling zich In de nabije toekomst steeds verder uitbreiden. Het is
voor de minderheid in de raad moeilijk in te schatten wanneer Krimpen aan den Ussel als
de gemeente nu zelfstandig blijft, opnieuw in een herindellngsdiscussie terecht zal komen.
Dat dit op redelijk korte termijn zat getoeuren, staat als een paal boven water. De
minderheid in de raad Is er van overtuigd dat met de K2/K4-variant de aandacht zich op
korte termijn meer zat richten op de ontwikkeling van een goed en krachtig bestuur van
twee nieuwe gemeenten die beide gelegen zijn in een nieuwe regionale omgeving. De
nieuwe K2-gemeente kan vanuit deze gedachte duurzaam uitgroeien van 43.000 naar circa
47.000 inwonere en een krachtig toestuur hebben.
2. Planologische ruimtebehoefte
Naar de overtuiging van de minderheid in de gemeenteraad is er met de K2/K4-variant nu
een eenmalige kans aanwezig om als één bestuurekrachtige gemeenle In te kunnen spelen
op mogelijke ontwikkelingen in het gebied dat gelegen is tussen Krimpen aan den IJssel en
Nederiek. In dit gebied zijn in de toekomst belangrijke ontwikkelingen te verwachten zowel
op het gebied van de ruimtelijke ordening als met betrekking tot de verkeereafwikkeling. Zo
wonJl regionaal een verbetering van de zogenoemde Algeraconidor In verbinding gebracht
met een ontiasting van de Van Brienenoord-com'dor. Hienmee zou een verbetering van de
gehele ontsluiting van de Krimpenerwaard aan de orde kunnen komen. Het is daarom van
groot belang om een dergelijke grole maatschappelijk en belangrijke opgave vanuit één
sterke bestuurekrachtige gemeente gelegen In één Stads- en Veiligheidsregio te kunnen
uitvoeren; te weten vanuit de K2/K4-variant
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Conclusie
Met het college van B&W van Krimpen aan den IJssel Is de minderheid In de raad van
mening dat een K2/K4-variant voor Krimpen aan den IJssel de beste variant zal zijn.
De betangrijkste argumenlen daarbij zijn:
•
Nederiek en Krimpen aan den IJssel hebben gemeenschappelijke.kenmeriten op het
terrein van de maatschappelijke oriëntatie, de besluuriijke ambtelijke cultuur en
ruimtelijke opgaven.
•
Mede gelet hierop is er nu een mogelijkheid te komen tot een overzichtelijke en
betrekkelijk gemisloze fusie tussen beide gemeenten.
o
Nederlek en Krimpen aan den IJssel zullen als fusiegemeenten een duurzaam sierke
positie Innemen aan de oostzijde van de Stadsregio Rotterdam.
•
Uitgaande van deelname van de nieuwe fusiegemeente aan de Stads- en
Veiligheidsregio Rotterdam is het van groot belang dat toekomstige grote
maatschappelijke opgaven op het terrein van de ruimtelijke onjening. veriteer en
veiligheid (zeker ook op het water) door één sterke bestuurekrachtige gemeente
kunnen worden opgepakt.
Reactie GS
Aan de vertegenwoordiger van het minderheidsstandpunt in de raad wordt gevraagd hel
volgende toe le lichten:
1. Zijn er voldoende gemeenschappelijke kenmeriten tussen Nederiek en Krimpen aan
den IJssel om een fusie te taten slagen?
2. Wat is het belangrijkste motief om voor de K2/K4-variant te kiezen?
Aan de vertegenwoordiger van het meerderheidsstandpunt in de raad wordt gevraagd het
volgende toe te lichten:
1. U stelt dat er onvoldoende interne cohesie lussen beide gemeenten aanwezig
waardoor een fusie niel kan slagen, kunl u dit toelichten?
2. U stelt dat er gezien het vérechil tussen beide gemeenten geen sprake is van een
eenduidige centrate opgave. Welke opgaven wordl voor toeide gemeenten voor de
komende jaren voorzien waarmee kan worden bevestigd dat die centrale opgave niet
identiek is?
3. Ziet u een keuze voor de KS-variant als de meest voor de handliggende?
Meerderheidsstandpunt
Als in het rapport van de heer Schaap wordt gesproken over de gemeenschappelijke
kenmertten. Is een aantal zaken relevant De maatschappelijke oriëntatie van Krimpen aan
den IJssel en Nederiek lijkt redelijk overeen te komen. Als wordt gesproken over Nederiek
moet een onderecheid worden gemaakt naar Inwoners van Lekkerkerk en Krimpen aan den
Lek. Inwoners van Lekkeriterk hebben weinig met Krimpen aan den IJssel te maken.
De opgaven van Krimpen aan den IJsset en Nederiek topen uiteen; Nederiek heeft een
opgave In het landelijke gebied tenwijl Krimpen aan den IJssel stedelijke opgaven kent en
bij de Stadregio Rotterdam hoort.
Van geen enkete variant kan met zekerheid worden gezegd dat er sprake is van een meest
duurzame variant Elke uitspraak over duurzaamheid Is een blik In de toekomst Daarbij
wensen we dat wat daarin wordt gezten ook uitkomt. Een vooruitzicht is niet eenvoudig op
te stellen zoals ook blijkt ult de rapporten en de verechillende interpretaties van die
rapporten. Vcooretandere van de K2-variant achten die oplossing het meest duurzame.
Daarbij kunnen gelet op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, vragen worden gesteld. Ats
groei het enige model is, zal er op den duur in Nedertand één gemeente worden gevormd
en is geen enkele optossing duurzaam. Groei is echter geen doel op zich. Van belang is
een goede bestuurekracht van een gemeente die op komt voor de belangen van zijn
Inwonere. Dat kan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel waarbij gebmik wordt
gemaakt van gemeenschappelijke regelingen. Daarvan is ook de heer Schaap voorstander;
deze ziet dat als altematief voor een fusie. Problemen als gevolg van fusies zijn er met die
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oplossing niet. Hoewel kosten worden gecompenseerd, kosten fusies op korte termijn geld.
Om dat te compenseren zou efficiënter moeten worden geweritt Betwijfeld wordt of dat in
Krimpen aan den IJssel mogelijk is. Bij grotere gemeenten neemt met het in dienst nemen
van beleidsambtenaren en sectorhoofden de ambtelijke organisatie in omvang toe en dat
toetekent een stijging van urtgaven.
De KS-variant Is de meesl voor de handliggende variant omdat al entge tijd ervaring Is
opgedaan in de samenwerking tussen die gemeenten. Die samenwerking heeft niet erg
goed geweritt en er was vaak onenigheid omdat er sprake was van vijf gemeenteraden en
uiteenlopende karakters van de kemen in die gemeenten. Die verdeeldheid en het feit dat
elke gemeente afzonderiijk toesluiten heeft moeten nemen, maakte dat er geen sprake was
van een krachtig samenweritingsverband. Als er één gemeente en één gemeenieraad
wordl gevormd, is die tussenlaag verdwenen en neemt één raad besluiten. Dat is winst De
kernen van de gemeenten in de Krimpenenwaard verechillen onderiing niel zo veel.
Reactie GS
Voor de KS-gemeenten wordl voorgesteld die te laten fuseren zodat er één gemeenieraad
ontstaat. Waarom is dat goed voor de gemeenten In de Krimpenerwaard en wordt ervoor
Krimpen aan den IJssel uitgegaan van het nut van veel gemeenschappelijke regelingen? In
de werkgroepen die voor het Kabinet Inventariseert welke bezuinigingen mogelijk zijn, is
voorgesteld de bestuuriijke dmkte te verminderen. Gemeenschappelijke regelingen
brengen veel bestuuriijke drukte en democratische tekorten met zich mee.
Reactie meerderheid raad
Het nut van gemeenschappelijke regelingen heeft zich bewezen; die hebloen meerwaarde.
Hel Kabinet is voorstander van fusies van onderaf. Daarvan Is met dit herindellngsvooretel
geen sprake. De K2-variant is geen initiatief van Krimpen aan den IJssel.
Gemeenschappelijke regelingen en samenweritings verbanden weriten goed. De
gemeenschappelijke regelingen geven meer bestuuriijke drukte dan de samenwerkingsverbanden.
Reactie minderheid van de raad
De K2-variant is geen variant die uit angst wonJt nagestreefd. Die varianl biedt uitdagingen
en kansen om verbeteringen na te streven. Er is getracht de meerderheid in de raad te
overtuigen van de wenselijkheid le komen tot de K2-variant.
In het rapport van de heer Schaap worden kenmerken genoemd die beide gemeenten
gemeen hebben. Dat beti-eft de oriëntatie van Nederiek op de Stadsregio Rotterdam, de
gemeenschappelijke opgaven omtrent de verkeere- vervoersproblematiek en de Algerabmg In het bijzonder, het herinrichten van de Stormpolder en woningbouw. Er zijn meer
overeenkomslen dan verechillen tussen beide gemeenten. Als de vorming van een K2gemeenle een uitdaging is. Is dat een goede zaak.
Reactie GS
Krimpen aan den IJssel Is in deze herindeling betrokken om te komen dat wanneer
Krimpen aan den IJsset nu bulten een herindeling btijft maar over enige jaren alsnog aan
een gemeenle die nu zal worden gevormd, zat worden toegevoegd. Dat is in een tijdbeslek
van vijf jaar ongewenst gezien alle organisatorische en politieke gevolgen daarvan. GS
hebben op dit moment niet het voornemen tol andere herindelingsvarianten, een fusie met
Capelle aan den IJssel of Rotterdam, over te gaan tenzij gemeenten daartoe vooretellen
Indienen. Een meerderheid is daarvoor in gemeenteraden niet te vinden.
Reactie meerderheid
De raad van Krimpen aan den IJssel weet welke woningbouwopgaven de komende 20 jaar
gewenst zijn. Die opgave is binnen de huidige gemeentegrenzen le realiseren.
Voorstandere van de K2-variant vermoeden dat die opgave gemakkelijker en in grotere
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aantallen kan worden gerealiseerd door van het Groene Hart gebmik te maken. Dat staal
de meerderheid in de raad niel vtoor; hel Groene Hart moei behouden blijven. Betwijfeld
wordt of de woningbouwopgave toeter kan worden opgelost met een fusie.
De problematiek rond de Algerabmg, raakt het grondgebied van Krimpen aan den Ussel,
Capelle aan den IJssel en Nederiek. Betwijfeld wordl of die problematiek gemakkelijker kan
worden opgelost als de K2-varianl wordt gerealiseerd. Die problematiek moet op een hoger
niveau dan dat van de huidige drie gemeenten worden opgelost.
Met betrekking tot de industrieterreinen wordt te gemakkelijk gedacht dat Industrieën
kunnen worden verplaatst om een oud industrieterrein voor woningbouw geschikt te
maken.
Reactie GS
De veronderetelling dat een herindeling van onderop moet komen, zou kunnen betekenen
dat er een K4-gemeente ontstaat bestaande uit Schoonhoven, Ouderiterk, Vlist en
Bergambacht. Dan ontslaan er drie gemeenten in de Krimpenenwaard; de K4-gemeente,
Nederiek en Krimpen aan den IJssel. Welke visie bestaat daarop en wordt dat werkbaar
geacht? Draagt de raad geen verantwoordelijkheid voor de bestuuriijke toekomst van
Nederiek nadat het College een toenadering tot die gemeente heeft gezocht? Kan nog
atleen vanuit de positie van Krimpen aan den IJsset worden geredeneerd?
Reactie meerderheid van de raad
Krimpen aan den IJssel is een bestuurskrachtige gemeente die de toekomst aan kan. Over
de bestuuriijke toekomst van de andere gemeenten moeten die gemeenteraden een
uitspraak doen. Het wordt betreurd dat de gemeenteraad van Nederiek geen gebruik maakt
van het aanbod voor een gesprek met GS. De bestuurskracht van de KS-gemeente zal
groter zijn dan die van de K4-gemeente en van Nederiek afzonderiijk. De voor- en nadelen
of sterke en zwakke punten van die gemeenten en van de verechillende varianten zijn
bekend. De raad is niet verantwoordelijk voor de toenadering maar voelt zich daarbij wel
betrokken. Er zijn contacten met de gemeenten in de Krimpenenwaard gelegd. Hierbij is
geplert voor de beste oplossing voor de gemeenten in de Krimpenenwaard, zoals deze
volgens de meerderheid in de raad luidt
Vraag GS
Hebben de politieke partijen in de raad van Krimpen aan den IJssel afzonderiijk voor zover
zij confraters in de KS-gemeenten hebben, op hel niveau van de partijen overteg gevoerd
zodal over en weer de standpunten bekend zijn?
Reacties partijen
Tussen fracties van de PvdA was er overieg wat varieerde van een bijeenkomst tot
lelefonisch overieg.
In de kring van het SGP toestaat bij de andere smatdelen veel begrip voor het standpunt
van de fractie van die partij in de raad van Krimpen aan den IJssel.
De fractie van de ChristenUnie heeft in de verechillende raden gezamenlijke fracties met de
SGP. Er bestaat veel begrip voor het standpunt van SGP en ChristenUnie. Ook werd
duidelijk dat de K6-variant een oneigenlijke variant is omdat Krimpen aan den IJsset nooit
in de samenwerking in de KS betrokken was geraakt.
Groentinks heeft alleen in de raad van Schoonhoven een fractie. De fractie van
GroenLinks in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den Ussel en Schoonhoven hebben
overieg gevoerd. Capetle aan den IJssel was bij dat overieg betrokken omdat de fracties
van GroenLinks In Krimpen aan den Ussel en Capelle aan den IJsset een gezamenlijke
afdeling vormen. Voor de fractie in de raad van Krimpen aan den IJssel is er vanwege de
eenheid van het landelijke gebied een vooriteur voor de KS-variant In het rapport van
PricewaterhouseCoopers wordt de K4-variant ats twijfelachtig levensvatbaar gezien omdat
daarvoor weinig steun bij gemeenten in de Krimpenerwaard toestaat. Uit het rapport van de
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heer Schaap blijkt dat, hoewei het niet met condusies is ondertoouwd. wordt betwijfeld of
Nederiek In hel veranderende landschap in de Krimpenenwaard nog lange tijd zelfstandig
kan blijven als er een K4-gemeente wordt gevomid. Dat het Coltege van Nederiek een
meer stedelijke richting wenst in le gaan. is geen goede ontwikkeling.
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Positie Nederlek
GS
Als er in partijgemeenschappelijk verband contact is geweest met collega's in Nederiek,
hoe kijkl de raad dan aan tegen het fett dal de raad van Nederiek geen gesprek wensl met
GS? Kan dat komen door de opvatting van de meerderheid in de raad van Krimpen aan
den IJssel?
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Raadsleden
De heer Butter begrijpt de opstelling van die raad niet.
Op persoonlijke titet meritt hij op dat de wijze waarop deze arhi-procedure loopt en
toestuureorganen zich in dit proces hebben opgesleld, ertoe heeft geleld dat de fractievoorzittere in Nederiek hebben toesloten om geen principe toesluit te nemen. Daama is
besloten geen uitspraak te doen.
De heer Ponsen deelt mee dat de fractie van de W D in Nederiek vooretander van een
gesprek met GS was, De meerderheid van de raad was tegen hel aangaan van een
gesprek. De fractie was vooretander van de K4-gemeenle.
De heer Luijendijk vermoedt dat de raad van Nederiek een tactische positie Inneemt.
De heer Van Beek merkt op dat de raad de burgere wenst te raadplegen. Zoals ook in het
rapport van de heer Schaap Is vermeld, voelt 70% van de inwonere van Lekkeriterk zich
verbonden met de Krimpenenwaard en niet met Krimpen aan den IJsset. Uit ingezonden
brieven in de krant blijkt dat bij Inwonere van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek onbegrip
bestaat voor het gemak waarmee het bestuur van de gemeenle Nederiek kiest voor de
oriëntatie op Krimpen aan den IJssel en de slad. Wellichl wonjen de verkiezingen
afgewacht.
De heer Comet heeft van raadsleden uit Nederiek, ook van andere dan die tot zijn partij
behoren, vemomen dat de raad beseft dat moet worden gekozen uit de K2 of KS-variant
omdat een zelfstandige gemeenle Nederiek geen oplie is. In het openbaar, waarschijntijk
met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, spreken partijen zich uil voor het behoud
van een zelfstandige gemeente. Op pereoonlijke titel sprekend venwacht hij dat raadsleden
voor die verkiezingen geen keuze zullen maken.
Volksraadpleging
De voorzitter vraagt of het juist Is dat de raad een volksraadpleging voor staat? Wordt de
mening van de inwonere gevraagd ats GS kiezen voor de K5-variant?
De heer Cornet deelt mee dat het houden van een volksraadpleging zat afhangen van een
besluil van GS. Afhankelijk van dat besluit kan een volksraadpleging achterwege blijven.

3.
Vervolgprocedure
De heer Comet vraagt of Krimpen aan den IJssel nog deel zal uitmaken van de arhiprocedure als GS in hel herindelingsontwerp de KS-variant kiezen. Kan de raad dan nog
zijn zienswijze kenbaar maken?
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Voigens de Commissaris van de Koningin blijft Krimpen aan den IJssel als GS een
herindelingsontwerp presenteren, deel uilmaken van deze ahri-procedure. Provinciale
Slaten, de Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten de mogelijkheid hebben om Krimpen
aan den IJssel in het proces te toetrekken. Als nu zou worden besloten Krimpen aan den
IJsset uit deze procedure te lichten, zou als een partij daama van mening is dat Krimpen
aan den IJsset toch tn het proces betrokken moet zijn, het gehele arhi-proces opnieuw
moeten worden doodopen. Ook kan de raad van Nederiek, in de situatie dat GS In het
herindelingsontwerp kiezen voor de K5, nog kenbaar maken te opteren voor een K2variant, GS zullen dal besluit alsnog in de verdere procedure moeten betrekken.
Als GS een KS-varianl vooretellen neemt naarmate het proces vordert, de kans dat
Krimpen aan den IJssel In dit proces wordt betrokken, steeds meer at

4.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en stuit
het overieg.
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Verslag van het t>estuuriijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holtand
en fractievoorzitters en raadsleden van de politieke partijen
uit de gemeenteraad van Schoonhoven
gehouden in het Cuttureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 17 februari 2010 van 19.00 - 20.00 uur

Aanwezig:
dhr. M. van Engelshoven-Huts
dhr. J. Kleinhesselink
mevr. J.C. Welsink

gedeputeerde, voorzitter
adviseur Bestuuriijke Zaken
adviseur Bestuuriijke Zaken

dhr. P. Heerens
mw. M. Willems.
dhr. F. Mone
mw. A. van Riet-Keulen.
dhr. H. de Wit
dhr. P. Neven
dhr. A. Stmijs
mw. N. Verbeek
mw. M.de Greef

Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Griffier

Afwezig:
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verelag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Gemeente Betang
PvdA
CDA
WD
WD
SGP/ChristenUnie
GroenLinks
Lijst Onafhankelijken

Opening en mededelingen

De voorzrtter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
De Commissaris van de Koningin Is helaas veriiinderd dit gesprek bij te wonen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het open overieg dat onderdeel Is van
de door GS van Zuid-Holland op 15 september 2009 gestarte arhi-procedure. In deze fase
van de arhi-procedure die tot 15 maart 2010 zal duren, kunnen alle relevante argumenten
aan de orde worden gesteld. In dat open overteg Is tweemaal gesproken met de zes
Colleges van B&W van de gemeenten in de Krimpenerwaard die btj deze herindeling zijn
betrokken en is gesproken met vertegenwoordigere uit het maatschappelijk middenveld.
Een aantal gemeenteraden heeft in hetkader van hel open overieg om een gesprek met
GS gevraagd. GS zijn daartoe bereid en kunnen op die wijze de opvattingen van de meeren minderiield van de gemeenteraden over de herindeling en de varianten daarin en over
de bestuuriijke toekomst van de Krimpenenwaard vememen. De gemeenteraden van
Nederiek en Bergambacht maken in deze fase geen gebmik van de urtnodiging aan
gemeenleraden voor een gesprek. De raad van Bergambacht heeft aangegeven dat hel
college zijn standpunt voldoende toegelicht heeft. De raad van Nederiek geeft aan nog
geen ander dan het eerder ingenomen standpunt te hebben Ingenomen. Die raad opteert
voor zelfstandig blijven voortbestaan en een verdere intensivering van de samenwerking in
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KS-verband. Dat standpunt zal worden belrokken in de afweging die GS na afronding van
deze fase in de arhi-procedure zullen maken.
Er is inmiddels gesproken met de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel en na drt
overteg zal nog worden gesproken met de gemeenteraden van Ouderttertt en Vlist
Van deze bijeenkomst wordt een verelag gemaakt. Dat verelag zal In concept aan de
griffier worden verzonden. Daarop kan worden gereageerd. Als dat van de zijde van GS Is
geaccordeerd, is hel een openbaar stuk en maakt het deel uit van het totale openbare
dossier dat GS bij het vooretel aan Provinciale Staten zullen Indienen en wat uiteindelijk
aan de Tweede en Eerete Kamer zal worden Ingediend.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeenteraad over
de verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

De heer De Wit voert in eerete instantie namens de gehele raad het woord. Vervolgens
zullen anderen het wcoord namens hun fractie voeren.
Aan GS zijn kopieën veretrekt van twee brieven van hel College aan de raad en een
opIniewijzer welke voor de raad belangrijke informatie toevatten.
Het College Is, zoals in het overieg van het College met GS van 15 januari 2010 Is gemeld,
vooretander van een gemeentelijke herindeling. In de raad toestaan daarover verechillende
opvattingen. In een brief heeft de raad aangegeven dat Schoonhoven vooralsnog
zelfstandig moet blijven. Als een herindeling onvermijdelijk is, heeft het College enkele
kemwaarden geformuleenj die door de raad wonjen onderechreven en aan GS zijn
overhandigd.
Deze kernwaarden zijn:
1. Het Cotlege en raad wensen bij een herindeting het huidige voorzieningenniveau in de
gemeenle te behouden.
2. Er moet aandacht zijn voor de stedelijke problematiek van Schoonhoven.
3. De centmmfunctie, de regiofunctie voor het middelbare ondenwijs en de Vakschool
wenst Schoonhoven te behouden.
4. De kwalitert van de Krimpenenwaard moet behouden blijven.
5. De financiële winst van een herindeling mag niet naar het Rijk vloeien maar moet ter
beschikking blijven van de nieuw te vormen gemeente.
6. Schoonhoven Is op Gouda georiënteerd en een oriëntatie op de Rotterdamse regio
heeft beslist niet de vooriteur.
In de VA maand voorafgaand aan dit overieg was er sprake van enkete opmerkelijke
besluuriijke ontwikkelingen. Een daarvan was de reactie van Krimpen aan den IJssel, een
ander is de bezuinigingen die door het Rijk zullen worden opgelegd.
Er zijn rapporten over deze en andere herindelingen verechenen en vragen en antwoorden
over herindelingen die in de Tweede Kamer zijn gesteld, zijn bekend. Wat betekent dat
voor gemeenten die niet mee wensen te gaan in een herindeling? Wat betekent het als
Inwonere van een gemeente geen gedwongen herindeling wensen? Is de voorgenomen
planning van GS gezien de te venwachten bezuinigingen nog reëel? Zal die fasering
worden getemporiseerd?
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Standpunten van de fracties
Fractie GroenLinks
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De heer Stmijs deelt mee dat naar aanleiding van de vraag van GS naar mogelijke
herindellngsvarianten, de raad van Schoonhoven beslist geen voorkeur heeft voor de K6variant. Deze variant wordt door atle partijen afgewezen.
Nederiek wenst een draagvlak onderzoek en vraagl daarom GS deze artil-procedure aan
te passen. Is dat mogelijk?
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Fractie PvdA

Mevrouw Willems benadmkt dal de K6-variant geen optie Is omdat de gemeente dan
betrokken wordt in de bestuuriijke problematiek van de Rotterdamse regio. Schoonhoven
zal in de regio Rotterdam-Rijn mond het onderepit delven. De maatschappelijke oriëntatie Is
zwaarwegend voor het realiseren van draagvlak voor een gedragen herindeling. Het
voorzieningenniveau en de centmmfunctie van Schoonhoven moeten bij een herindeling
gewaarborgd zijn.
Fractie Gemeente Belang

De heer Heerens benadmkt dat de lokale partijen 25% van de kiezere in de KS-gemeenten
vertegenwoordigen. Deze partijen streven naar het behoud van zelfstandige gemeenten.
Gemeente Belang deell die opvatting. Bij een gedwongen herindeting zou Schoonhoven
mcoeten opgaan In een K3 of K4-gemeente. Dan kan het voorzieningenniveau dicht bij de
Inwonere van de gemeente blijven.
Spreker verwijst naar de enquête waamit blijkt hcoeveel inwonere van Schoonhoven voor
toehoud van een zelfstandige gemeente zijn. Oe vrees bestaat dat na een herindeling het
voorzieningenniveau en de veiligheid zal daten.
De raad van Krimpen aan den IJssel was geen vooretander van een K6-gemeente. Die
variant moet dan ook niet worden gerealiseerd; dat geeft problemen.
Met de opstelling van de gemeente Nederiek heeft de fractie moeite. De gemeente opteert
voor zelfslandig blijven, in gesprekken blijkl een vooriteur voor de K2-gemeente maar nu
neemt die gemeente weer een andere positie in. De gemeente heeft het recht te pleiten
voor zijn positie maar dat maakt het voor de overige gemeenten minder duidelijk. Is zo'n
gemeente betrouwbaar? Wellicht moet nog enige tijd worden gewacht met een herindeting.
Hebben genoemde ontwikkelingen invloed op deze arhi-procedure?
Fractie CDA
De heer Mone meritt op dal zijn fractie tegen de vorming van een KS-gemeente was.
Vastgesteld moet worden dat opties verechuiven. Zou er draagvlak worden gevonden voor
een venJeling tussen gemeenten in het oosten en het westen van de Krimpenerwaard.
omdat aan de randen van drt gebied redelijk grote woonkemen zijn gelegen en de rest van
hel gebied een agrarisch karakter heeft?
Het is logisch dat Nederiek zich urtspreekt voor samengaan met Krimpen aan den IJssel
omdat beide gemeenten op Rotterdam zijn georiënteerd. Per dorpskem moet worden vastgesteld waarvoor draagvlak bestaat De gemeente Ouderkerk bestaat ult twee kernen met
een verechillende oriëntatie.
BIJ een andere oriëntatie dan wat is voorgesteld, bestaan bij de fractie bezwaren.
De KS-samenwerking is een slecht functionerende organisatie.
Fractie LIJst Onafhankelijken
Mevrouw Verbeek deelt de opvatting van de fracties van het CDA en de W D .
Schoonhoven kent meer dan de andere gemeenlen een stadscultuur en stedelijke
problemaliek en wijkt daardoor af van de andere gemeenlen in de Krimpenenwaard.
Schoonhoven heeft van de gemeenlen in de Krimpenenvaard de laagste gemeentelijke
belastingdruk en de sociale zekerheid is ervoor zover de gemeente dat zelf kan bepalen.
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hoger dan in de omiiggende gemeenten. De vrees bestaat dat die voordelen zullen
verdwijnen als Schoonhoven zal opgaan in een grolere gemeenle.
De vorming van een K6-gemeente Is niet gewenst. De oriëntatie moet op Gouda gericht
blijven.
Fractie SGP/ChristenUnle
De heer Neven deelt mee dat zijn fractie legen een herindeling Is en voor samenweriting in
de KS is waarbij In 2012 een beslurt over de verdere ontwikkeling kan worden genomen. De
samenwerking In KS-verband verioopt de laatste tijd steeds beter. Wat in de overweging
moet worden meegenomen is de verantwoordelijkheid voor het gebted tussen Krimpen aan
den Lek en Krimpen aan den IJsset. Een verdere veretedelijking van Krimpen aan den
IJssel is geen optie en het samengaan van Nederiek en Krimpen aan den IJssel is wat dal
toeti"eff riskant Naast deze herindelingsprocedure die geld zal kosten, zal Schoonhoven
worden geconfronteerd met bezuinigingen. Na een herindeling zal de nieuwe gemeente
minder geld urt het gemeentefonds ontvangen. Dat is voor het gebied dubbel nadelig en
daarom is een herindeling op dit moment uit besluuriijke ovenwegingen onacceptabel.
De positie van dé veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond In dit proces roept vragen op. Kan
daarop een toelichting worden gegeven?
Fractie WD
Mevrouw Van Riet meritt op dat de K2/K4-variant acceptabel is en acht het van belang dal
zo spoedig mogelijk duidelijkheid ontstaat over de bestuuriijke toekomst van de gemeente.
Een situatie v/aarin gemeenten van mening veranderen en steeds nieuwe Informatie naar
voren brengen waardoor andere gemeenten weer nieuwe bestuilen nemen, is ongewenst.
In de discussie wordl steeds gewezen op mogelijke nadelen maar aangenomen mag
worden dal aan een herindeling ook voordelen zijn vertoonden. Voor inwonere zouden er
ook financiële voordelen aan een herindeling vertoonden moeten zijn.
De fractie is geen vooretander van voortzetting van het samenwerttingsverband. De
gelaagdheid In de KS is niet goed bevatten.
Fractie GroenUnks

De heer Stmijs benadmkt dat zijn fractie niet akkoord gaat met de genoemde oost-west
verdeling.
Reactie GS
Het is opgevallen dat er begrip bestaat voor mogelijke nieuwe srtuaties waarop de raad
zich moei oriënteren. Als er een herindeling moet komen, zijn de fracties bereid te bezien
op wetke wijze zij daarin een rot kunnen vervullen en welke positie zij daarin moeten
innemen. Als onwrikbare standpunten worden ingenomen, zal het niet eenvoudig zijn voor
welke variant dan ook, ook die waarin alle gemeenten zelfstandig blijven en moeten
samenweriten, draagvlak te krijgen.
Het bereiken van draagvlak is van belang. Het doel van een arhi-procedure is te komen tot
een oplossing die ten goede komt aan de inwonere van de Krimpenerwaard. Het trachten
te komen tot draagvlak mcoet op een bepaald moment worden beëindigd. De meningen
over de bestuuriijke toekomst verechillen tussen gemeenten en wijzigen zich gedurende drt
proces. Er zijn twee gemeenten die beseffen dat zij op korte lermijn niet verder zelfstandig
kunnen blijven en dat maakt de variant waarin sprake is van de K5-samengaan van
onderop minder eenvoudig is te realiseren. Dat aspect is naast het bereiken van draagvlak
belangrijk. De oplossing die draagvlak heeft moei ten opzichte van gemeenten en voor het
samenwerkingsverband werkbaar zijn.
Het standpunt dat de raad over de KS-samenwerking inneemt, wijkt af van het standpunt
dat andere gemeenten daarover innemen. Als Schoonhoven In een herindeling wordt
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betrokken, is een aantal kemwaarden van belang. Daarvan hebben GS inmiddels kennis
genomen.
Voor Schoonhoven is een K4-K2 variant bespreekbaar. De gemeenteraad van Krimpen
aan den Ussel kiest echler voor zelfstandigheid en de gemeenteraad van Nederlek neemt
geen standpunt In. Het lijkt waarechijnlijk dat Krimpen aan den IJssel en Nederiek niet met
elkaar zullen fuseren. Als de K4-gemeente zou worden gevormd, zal de Krimpenerwaard
drie gemeenten kennen; de nieuwe K4-gemeente, Nederiek en Krimpen aan den IJssel. ts
dat een reëte optie?
GS zijn niet van plan de arhi-procedure op te schorten om een volksraadpleging mogelijk te
maken. Onzeker is ook of het oprekken van de procedure iels meer oplevert. Het Is ook
niet nodig om de procedure om die reden op te schorten omdat in de hweede fase van het
arhi-proces de keuze van GS aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De raden kunnen
ervoor kiezen op welke wijze zij lot een keuze komen en wie zij daarbij belrekken. Het
wordt gewaardeerd als in die fase de bewonere worden belrokken. Dat past in het tijdpad
dat GS voor ogen hebben.
Overige zaken
Herindelings varianten
De heer Mone wijst erop dat Bergambacht tegen een herindeling is wat tot gevolg heeft dat
er vier gemeenlen In de Krimpenerwaard ontstaan; Krimpen aan den Ussel, Nederiek,
Bergambacht en de nieuwe K3-gemeenle waarvan Schoonhoven deel uitmaakt omdat de
gemeente niet absoluut legen een fusie is. Drt is geen Itogische situatie.
De vorming van drie gemeenten waarover de gedeputeerde spreekt, lijkt niet logisch.
Een siluatie waarbij Schoonhoven en Krimpen aan den IJssel zelfstandig blijven en
daamaast de andere gemeenten in de Krimpenenwaard fuseren, lijkt wel logisch. Ook is
logisch als er een nieuwe gemeenle wordt gevormd die zich op Gouda oriënteert.
Het lijkt niel logisch als Nederiek zelfstandig zou blijven. Als Nederiek kiesl voor de
oostelijke gemeenten van de Krimpenerwaard, moet daarvoor worden gekozen.
Mevrouw Van Riet vreest voor een kettingreactie nu ook Bergambacht kiest voor
zelfstandigheid.
De gedeputeenje wijst erop dat een kettingreactie ook ontstaat ats wordt gekozen voor een
K4-gemeenle. Nederiek weet dat het zelfstandig kan blijven als er een samenwerkingsverband blijft bestaan met de nieuw te vormen gemeente. Kiesl Schoonhoven als niet voor
een K2-gemeenle wordt gekozen, voor de KS-variant? Wordt verondersteld dat GS een
K2/K4-variant moeten vooretellen als bekend is dal gemeenten die de K2 zouden moeten
vormen dat ongewenst achten?
Positie Nedertek
De gedeputeerde vraagt naar de reactie van Schoonhoven als Nederiek een andere keuze
moei maken dan voor de K2-gemeenle.
Als Nederiek en Krimpen aan den IJssel niet fuseren, moeten GS dan voor Nederiek
besluiten? Zal Nederiek zich dan op de gemeenlen in de Krimpenerwaard moeten richten?
De heer Mone vermoedt dat als Nederiek voor de keuze tussen de K2 of de KS gemeente
wordt gesteld, voor de K2-gemeente wordt gekozen. Het is ook logischer als GS Nederiek
met Krimpen aan den IJssel laten fuseren. Nederiek is op Rotterdam georiënteerd en dat is
relevant.
De heer Heerens meent dat Nederiek terughoudender In de keuze voor de K2 is geworden.
De gemeente veronderstelde dat een fusie met Krimpen aan den IJssel mogelijk zou zijn.
Vandaar dat die mogelijkheid is onderzocht. Nu Krimpen aan den IJssel kiest voor
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zelfstandigheid, besluit de raad van Nederiek een besluit over de bestuuriijke toekomst
over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Als Krimpen aan den Ussel alsnog zou
kiezen voor een fusie met Nederiek, zal die gemeente daanmee instemmen.
Bij het opstellen van een rapport van een evaluatiecommissie Is gebleken dat het
standpunt van Nedertek lang onduidelijk bleet Die gemeente hield ongeacht of zij
zelfslandig zou blijven of zou fuseren het oog gericht op het westen. In die houding kan de
gemeente niet volharden te meer daar hel bestuur rekening moet houden met de
ambtelijke organisalie. Daar kan leegloop dreigen. Er moet nu worden doorgezet
Mevrouw Van Riet meent dat Nederiek niet opnieuw een andere optie moet worden
gegeven. Dan moet Nederiek wel aansluiten bij de K5.
Mevrouw Willems vermoedt dat het de ambitie van Nederiek is om in combinatie met
Krimpen aan den IJssel te groeien en op te gaan In de regio Rotterdam-Rijnmond om
daarmee extra gelden te krijgen urt de WGRplus-regio. Gemeenten met zorg voor het open
karakter van de Krimpenerwaard en het Groene Hart zouden de KS-gemeente moeten
vormen. Dan kan die gemeente ook sterk staan bij het oplossen van het probleem met de
Algerabmg.
Bazulnlngsmaatregelen

Mevrouw Willemse vraagt of ondanks de bezuinigingen die door het Rijk worden opgelegd,
maatwerit mogelijk is.
De gedepuieerde deelt mee dat bezuinigingen die het Rijk za! opleggen, ook worden
opgelegd als de gemeenten zelfstandig blijven. Er zal wel sprake zijn van een andere
bijdrage urt het gemeentefonds. Ook zulten frictiekosten worden vergoed. Daamaast zullen
na de vorming van de nieuwe gemeente uilgaven dalen. De kosten voor de KSsamenwerking zullen wegvallen.
Herindelingscan

De gedeputeenje meritt op dat met BZK een herindelingscan wordt opgesteld waaruit zal
blijken wat de financiële gevolgen van de verechillende herindelingsvarianlen zijn en wat de
lastendmk voor de inwonere van de te vormen gemeente zai zijn. Elke gemeente wordt bij
het opstellen van die scan belrokken. Het College zat worden gevraagd of de gegevens
juist zijn en het zich in de uitkomst van dié scan herkent De urtkomst van die scan wordt
toegevoegd aan het herindelingsontwerp van GS. GS zullen de uititomst van die scan laten
meewegen in het herindelingsontwerp. De raden kunnen die scan gebmiken in de
besluitvorming. Niet alteen de financiën zullen uileindelijk de doorslag geven. Naast
regionaal draagvlak is van belang In de besluitvorming, de toesluurekracht en de
toekomstige positie van de nieuwe gemeente.
Volksraadpleging en draagvlak

De heer Neven verwijst naar de uitslag van de enquête onder Inwoners. Van hen die
hebben gereageerd zegt 48.5% voor hel behoud van zelfstandigheid te zijn en zegt circa
25% voorstander te zijn van een kleinere nieuwe gemeente. Er Is een informatieavond met
bewonere belegd waarin allerlei zaken aan de onJe zijn gekomen. De raad heeft over de
herindelingsplannen van GS goed contact met de inwonere.
De heer Mone merkt op dal de inwoners niet welen op welke wijze de samenwerking
verioopt. Als hen dat niet wordt medegedeeld, kunnen zij geen keuze maken. Inwonere
zullen moeten erop worden gewezen dat het nee gevolgen heeft.
Mevrouw Van Riet toetwijfelt of de geïnterviewden goed op de hoogte zijn.
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De gedeputeerde meent dat als wordt gesproken over draagvlak ook mcoet worden
bekeken of er draagvlak bestaat voor de samenwerking. Bestaat er draagvlak voor een
samenweritingsverband waarvan de kosten hoog zijn, waar verechillend over wordl
gedacht en waarvan de democratische legrtimatie en betrokkenheid van bewoners gering
is? Wat wordt bewonere In een draagvlak onderzoek gevraagd? Op welke wijze wordt dat
ondentoek gehouden? Als wordt gevraagd of zij voor of tegen het vooretel van GS zijn, is
het duidelijk als zij daarvoor zijn. Maar als bewoners daartegen zijn, waar gaat dan de
voorkeur naar uil? Als wordt gekozen voor zelfstandigheid, wordl dan ook de KSsamenwerklng afgewezen? Wordt er dan ook rekening mee gehouden dat die
samenweriting feitelijk niet meer mogelijk is? Voorkomen moet worden dat de bevolking
vtoor samenwerking is maar de gemeente dat niet kan waarmaken. Bij hel formuleren van
de vraag die aan bewoners wordt voorgelegd, moet de gemeente zich er van bewusl zijn
dat niet attijd vorm kan worden gegeven aan wat Inwonere wensen.
Positie Krimpen aan den IJssel

De heer Stiuijs vraagt of het standpunt van de raad van Krimpen aan den IJssel door het
gesprek met GS is gewijzigd. In de raad van Krimpen aan den IJssel kan na de
gemeenteraadsverkiezingen de stemverhoudingen andere komen te liggen. Dit kan een rol
spelen In de discussie over de bestuuriijke toekomst.
De gedeputeerde deelt mee dat bij de raad van Krimpen aan den IJssel twee
woordvoerdere waren aangewezen; een venwoordde het meerderheidsstandpunt en een
verwoordde het minderheidstandpunt. In elke gemeente kan de stemverhouding na de
verkiezingen anders komen te liggen.
Regio Indeling

Mevrouw Willems vraagt of onafhankelijk van de uiteindelijke Indeling, de Krimpenenwaard
tot hel ISMH en de huidige Veiligheidsregio zal blijven behoren. Als de Krimpenerwaard
onderdeel wordl van de Stadregio Rotterdam wordt de nieuwe gemeenle voor een
belangrijk deel van de taken gedomineerd en gestuurd door die stadsregio. Daartegen
bestaan bezwaren.
De gedeputeenje merkt op dal er niet alleen met Colleges is gesproken maar ook met hel
bestuur van de stadsregio Rotterdam, van de KS, het ISMH en de Veiligheidsregio.
Er zal eeret moeten worden gesproken over de indeling van de gemeenten. Als een
herindelingsvarianl is gekozen, kan op basis van argumenten de indeling van deze regio's
worden aangepast. Het aantal gemeenten in Midden-Holland zal door fusies afnemen wat
consequenties kan hebben voor het ISMH. In de discussie over een andere regio indeling
zal naast de gemeenle ook BZK worden betrokken. Er wordt ook op landelijk niveau
gesproken over de omvang van de Veiligheidsregio's. Die discussie kan meer effecten op
het bestaan van de Veiligheidsregio's hebben dan de gemeentelijke herindeling van de
Krimpenenwaard. In het gesprek met hel bestuur van de Veiligheidsregio is verklaard dat
de velllgheldsituatie van de inwoners van de Krimpenerwaard na een herindeting zal
vertoeteren.
De Stadregio heeft geen toehoefte aan uitbreiding naar gemeenten in de Krimpenenwaard,
Krimpen aan den IJssel is geen voorstander van de vorming van de K6-gemeente en
Nederiek heeft nog geen positie bepaald.
De verelagen van alle gesprekken die In hel kader van deze arhi-procedure zijn
geaccordeerd zijn op de websile van de provincie geplaatst
Voor mevrouw Willems is de opstelling van de Stadsregio geruststellend.
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Positie Bergambacht
Mevrouw Van Riet vraagt welk standpunt GS Innemen over het rapport dat door de
gemeente Bergambacht is uitgebracht.
De gedeputeerde merkt op dat GS dat rapport hebben bestudeerd. Daarbij is gebteken dat
nog niet alle zaken volledig zijn doorgerekend. De financiële scan zal een ander beeld
geven dan wat in dat rapport wordt geschetst. Een urtgangspunl Is dal alle gemeente een
sluitende meerjarenbegroting moeten hebben, ook voor de jaren 2011 en 2012.
Realisatie van bestaande plannen

De heer Stmijs merttt op dat In de raad van Schoonhoven wordt gesproken over de
ontwikkeling van een gebied. Moet een discussie daarover voor een toepaalde datum zijn
afgerond of heeft de raad de tijd om daarover beslurten te nemen? Wordt de raad in die
discussie beperitt door deze arhi-procedure, de provincie of andere gemeente?
Oe gedeputeerde acht het tastig om daarover een algemeen antwoord te geven. Als nietreguliere uitgaven worden gedaan voor de fusie om die gelden nog In Schoonhoven te
kunnen Inzetten, zal de provincie de gemeente daarop aanspreken. De uitgaven voor dat
plan zullen al langere tijd in de meerjarenbegroting opgenomen en daarom bij de afdeting
Ftnancieel Toezicht van de provincie bekend zijn.
Als GS het herindelingsontwerp vaststellen zullen de betrokken gemeenten onder het
preventieve arhi-loezichl worden geplaatst GS worden dan geacht de belangen van de
nieuwe gemeente te behartigen. Als een gemeente beleid ontwikkeld wat in het belang van
de nieuwe gemeente is, zal de huidige gemeente aan regels zijn gebonden.
De heer Mone vraagt of de provincie er dan bij Schcoonhoven op zal aandringen geen
uiÜbreidingsplan te ontwikkelen maar meer in de toebouwde kom nieuwbouw te realiseren.
De gedeputeerde merttt op dat de provincie nlet op financiële gronden de gemeente zal
vragen eldere nieuwtoouw te ontwikkelen. De gemeente moet zich aan het Streekplan
houden. Ats het herindelingsontwerp wordt gepresenteerd zullen de gemeenten ook
worden geïnformeerd over het toezicht.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die via de website worden voorgelegd. Op die
vragen zal zo spoedig mogelijk een anhwoord worden gegeven.

3.

Rondvraag en sluiting

Niels meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en slurt
het overieg.
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Verslag van het bestuurlijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuld-Holland
en fractievoorzitters van de politieke partijen
uit de gemeenteraad van Ouderkerk
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 24 februari 2010 van 19.30 - 20.30 uur

Aanwezig:

dhr. M. van Engelshoven-Huts
dhr. J. Kleinhesselink
mevr. J.C. Welsink

gedeputeerde, voorzitter
adviseur Bestuurtijke Zaken
adviseur Bestuurtijke Zaken

dhr. L.F. Mudde
dhr. H. van der Wal
dhr. A. Maat
dhr. L.G. van Winden
dhr. A. Burger
dhr. F. Brouwer
dhr. J.H.Veritertt

Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie

Afwezig:
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verelag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

PvdA
PvdA
PvdA
PvdA
ChristenUnie
ChristenUnie
CDA

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
De Commissaris van de Koningin is vanwege een overieg bij het IPO verhinderd dit overieg
bij te wonen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden In het kader van het open overieg dat onderdeel is van
de door GS van Zuid-Holland op 15 september 2009 gestarte arhi-procedure. In deze fase
van de arhi-procedure die tot 15 maart 2010 zal duren, kunnen alte relevante argumenten
aan de orde worden gesteld. In dat open overteg is tweemaal gesproken met de zes
Colleges van B&W van de gemeenten In de Krimpenerwaard die bij deze herindeling zijn
betrokken en Is gesproken met vertegenwoordigere uit het maatschappelijk middenveld.
Een aantal gemeenteraden heeft in het kader van hel open overieg om een gesprek met
GS gevraagti om daarin zijn zienswijze op de herindelingsvarianten te kunnen geven. GS
zijn daartoe bereid en kunnen op die wijze de opvattingen van de meer- en minderheid van
de gemeenteraden over de herindeling, de varianten daarin, over de besluuriijke toekomst
van de Krimpenenwaard, de visie van een raad op keuzes van andere gemeenten
vememen.
De gemeenteraad van Nederiek maakt In deze fase geen gebmik van de uitnodiging aan
gemeenteraden voor een gesprek omdat deze raad nog geen ander dan het eerder
Ingenomen standpunt heeft ingenomen. Die raad opleert voor zelfstandig blijven voortbestaan en een verdere intensivering van de samenwerking in KS-verband. Dat standpunt
zal worden betrokken in de afweging die GS na afronding van deze fase in de arhiprocedure zullen maken.
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De gemeenteraad van Bergambacht heeft per brief laten weten dat de raad zich schaart
achter de inhoud van het gesprek van GS met B&W en daarom geen behcoefte heeft aan
een apart gesprek.
Er Is inmiddels gesproken met de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel en
Schoonhoven en na dit overieg zal nog worden gesproken met de gemeenteraad van Vlist
Van deze bijeenkomst wordt een verelag gemaakt Dat verelag zal in concept aan de
griffier worden verzonden. Daarop kan worden gereageerd. Ats dat van de zijde van GS is
geaccxordeerd, Is het een openbaar stuk en maakt het deel uit van het totale openbare
dossier dat GS bij het vooretel aan Provinciale Staten zullen indienen en wat uiteindelijk
aan de Tweede en Eerete Kamer zal worden Ingediend.

2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeenteraad over
de verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

De heer Maat deelt mee dat In de gesprekken die GS met het Coltege van Ouderkerk
hebtoen gevoerd, het College op een cx)rrecte wjjze de standpunten die In de raad leven
heeft verwoord.
Fractie ChristenUnie
De fractie van de ChristenUnie heeft In decemtoer 2008 bij de stemming over een motie
over de bestuuriijke loekomst van de gemeente een minderheidsstandpunt Ingenomen. De
fractie Is met het College, niet gelukkig met de door de provincie gevolgde procedure.
Details kunnen in dit gesprek achtenwege blijven omdat in brieven daarop al is gereageerd.
In de brief van GS van 2 febmari 2009 is als hoofdmotief aangegeven dat Ouderiterk aan
GS zou hebben gevraagd het initiatief te nemen om te komen tot één gemeente in de
Krimpenerwaard. Daarom was niet gevraagd.
De beschrijving van de srtuatie in de Krimpenenwaard in het rapport van de commissie
Leemhuis is niet overeenkomstig de feiten.
De fractie van de ChristenUnie In de raad van Ouderkerit betreurt hel dat GS de
gemeenten in de Krimpenenwaard niet de gelegenheid hebben gegeven de lijn die in het
evaluatierapport over de K5-sa me nwe riting is geschetst, te volgen. In die lijn zou de
intensieve samenwertting worden voortgezet en zou in 2012 worden besloten of een fusie
van de vijf gemeenten noodzakelijk Is.
Als gevolg van die brief van febmari 2009 waarin het signaal werd gegeven dat de
gemeenten zouden moeten fuseren, is de samenweriting in KS-verband veriamd. Ongeacht
of er zal worden gekozen voor samenweriting of fusie, is het van essentieel belang dat de
huidige samenweriting tot aan een eventuele fusie in het belang van de nieuwe gemeente
optimaal zal zijn.
De aanpak van GS heeft geteld tol het ontstaan van verechillende varianten. Voor de raad
van Krimpen aan den IJssel was de aanpak als een overval waarop als reactie de K2variant Is ontstaan. Een andere gemeenle kwam daarop met het vooretel van een K4variant en is ook een K6-varianl voorgesteld. Ook Is voorgesteld bij de K2-variant de kem
Ouderkerk aan den IJssel toe te voegen. Die varianten maken het bereiken van een
oplossing niet eenvoudiger.
De fractie is vooretander van het continueren van de K5-samenweriting tot 2012 en in dat
Jaar een besluit over de loestuuriijke toekomst van de gemeenten te nemen. Gezien het
standpunt dal de provincie heeft ingenomen, heeft de fractie gekozen voor de K6-vanant
als meesl voor de hand liggende optie.
De fractie benadmkt dat in een tijdsbestek van enkele jaren de gemeenten In de
Krimpenenwaard niet met twee fusies moeten worden geconfronteerd. Na een fusieproces
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moet er gedurende vele Jaren mst op dat gebied zijn. Voor de frat^Ie is het, mede gezien
óe wijze waarop vragen in de Tweede Kamer zijn beantwoord, van grool toelang dal GS
draagvlak voor een vooretel krijgen. Als GS een herindelingsontwerp voorieggen, hebben
gemeenten de taak dan daarvoor draagvlak te creëren. Het vooretel van GS wordt
afgewacht.
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Fractie PvdA
De fractie was een van de Initiatiefnemers van de motie die in 2008 was aangenomen en
heeft nadien een consislenle lijn aangehouden. De fractie is vooretander van de KS-variant
omdat dat een voortzetting Is van de huidige KS-samenweriting. Alle discussies die nadien
zijn gevoerd en alle varianten die nadien zijn ontslaan overziend. Is voor de fractie van de
PvdA de vorming van een KS-gemeente de meest logische oplossing. Er bestaat een grote
verscheidenheid aan meningen over een herindeling in de Krimpenerwaard. Nu de raden
van Krimpen aan den IJssel en Nederlek zich hebben uitgesproken tegen de vorming van
een K2-gemeente, kan Nederiek niet andere dan aansluiten bij de andere gemeenten in de
Krimpenerwaard. Uit de onderzoeken die zijn uilgevoerd, blijkl de KS-gemeente de minst
ongunstige oplossing te zijn.
Fractie CDA
De visie van de fractie van het CDA komt voor een groot deel overeen met die van de
fractie van de PvdA. De fractie was mede ondertekenaar van de genoemde motie.
De gemeenle kan niet zelfstandig blijven voortbestaan omdat:
de bestuurskracht niet voldoende is;
de gemeenle met financiële problemen wordt geconfronteerd;
slechts 19% van de inwonere van Ouderkerk vertrouwen heeft In het lokale bestuur;
de bestuurtijke drukte verder zal toenemen;
de amblenaren van de vijf gemeenten de KS als een externe Instantie beschouwen;
de KS-samenwerklng een onvoldoende oplossing biedt voor de problemen waarmee
de gemeente wordl geconfronteerd;
De loestuuriijke houdgreep zoals de commissie Leemhuis die schetst is herkenbaar.
Sommige gemeenten beschouwen de KS-samenwerking als een opstap naar een fusie,
anderen zien het als een mogelijkheid om zelfstandig te blijven. Bij verschitlende
documenten van dat samenweritingsverband is herkenbaar dat de uiteenlopende eigen
belangen van gemeenten zijn samengevoegd en er niet kan worden gesproken van één
document van de gezamenlijke gemeenten.
De democratische legitimatie van het samenweritingsverband vormt een probleem; er is
sprake van getrapte verantwoording. De vooriteur gaat uit naar directe verantwoording.
Er zijn verechillende fusievarianten aan de onJe gekomen zoals de K2/K4 en de K2'/2/K3V2.
In die varianten ontstaat aan de coostitant van de Krimpenerwaard een kleine gemeente als
Nederiek en Krimpen aan den IJssel gaan fuseren. Bij de vorming van een K6-gemeente
ontstaat er in een gemeente een vérechil tussen het stedelijke en het landelijke gebied. Dat
verschil zou nog kunnen worden overbmgd. Een groter probleem is het vérechil in
oriëntatie; Krimpen aan den IJssel Is op RottenJam en de andere gemeenten zijn op
Midden-Holland georiënteerd. Ook op die grond blijkt de vorming van de KS-varianl als de
meest wenselijke varianl. Dal werd at vermoed maar is met hel rapport van BMC
onderbouwd. Met de KS-gemeente zat een snelle start kunnen worden gemaakt omdat er
al sprake Is van gemeenschappelijk toeleld.
Aan de vorming van de KS-gemeente is zoals ook blijkl uit het verelag van het tweede
gesprek dat GS met het Cotlege van Ouderkertt heeft gevoerd, een financieel risico
vertoonden.
Als GS een beslurt nemen, moet daarbij met het volgende rekening zijn gehouden:

•
•

het financiële tekort moei zijn afgedekt;
er moet een oplossing zijn gevonden voor de frictiekosten;
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de nieuwe gemeente moei een kernenbeleid ontwikkelen;
de gemeente zal moeten besluiten zich aan te slurten bij de regio Midden-Holland;
na deze fusie mag niel op korte lermijn een tweede fusie volgen als dan de gemeente
Krimpen aan den IJssel zich alsnog bij de nieuwe gemeente zal moeten aansluiten
omdat dan weer de nadmk komt le liggen op een inlern proces waannee inwonere niet
zijn gebaai;
•
draagvlak bij inwoners is van belang waartoij op basis van informele contacten met
Inwonere wordt vermoed dat zij posrtief staan tegenover deze fusie.
De fractie van het CDA wacht het besluit van GS a t
Reactie GS
Over de motie die In december 2008 is aangenomen, is tussen GS, College en raad al
eerder gesproken. In de genoemde motie wordt verzocht tot een herindeling in de
Krimpenenwaard te komen, die mening over te brengen en te verdedigen bij de vier andere
K5-coIleges, het Dagelijkse Besluur van de KS-samenwerklng, de Krimpenerwaardraad,
GS en de minister van BZK. Er is niet expliciet verzocht de ami-prot^dure te starten
hetgeen GS hebben eritend. Maar op welke andere wijze had de brief anders moeten zijn
geïnterpreteerd? Wat zou er volgens de fractie van de ChristenUnie zijn gebeurd als het
College het standpunt van de raad had overgebracht en had verdedigd? Op
18 december 2008 had elke gemeenteraad in de Krimpenenwaard al een standpunt over
herindeling aangenomen. Wat zou zijn gebeurd als GS na ontvangst van die brief niets
zouden hebben gedaan?
De heer Brouwer benadrukt dat GS niel hadden mogen loeweren dat Ouderiterit hel
verzoek aan GS had gedaan om het initiatief voor de herindeling in de Krimpenerwaard te
nemen. Naar aanleiding daarvan heeft het College en raad de nodige kritiek ontvangen.
Het College van Ouderiterk had naar aanleiding van de motie het Initiatief moeten nemen.
Op het moment dat de motie werd aangenomen, waren de andere gemeenten echter nog
niet zover om samen over een herindeting te discussiëren. Kort nadat de raad deze motie
had aangenomen, hebben GS die Iljn daamft als de lijn voor de Krimpenerwaard
beschouwt.
De gedeputeerde meritt op dat een meerderheid vooretander was van het verdiepen van
de KS-samenwerking. Dat werd lastig op het moment dat de gemeente Schoonhoven
bepaatde dal die samenweriting minder intensief zou mogen zijn en taken weer door de
gemeenten zouden moeten worden uitgevoerd. Andere gemeenten beschouwden de KSsamenweritlng als een oplossing voor de eigen bestuurekracht problemen.
Er Is beweerd dat Krimpen aan den IJssel en Nederiek toenadering hebben gezocht nadat
GS de ariiI-proc:edure zijn gestart. Dat Is nlet juist; al daarvoor was er sprake van
verkenningen en was er een gemêleerd beeld ontstaan.
GS hebben na een proces waarin toestuurekrachtmetingen zijn gehouden, moeten
vaststellen dat er geen eenduidig toeeld over een oplossing was ontstaan en voor geen
enkele variant een meerderheid toestond. Erwaren onverenigbare standpunten ingenomen.
Na hel genoemde verzoek van de raad van Ouderkerit. kan het GS niet kwalijk worden
genomen dat ook vanwege hetgeen in de jaren hiervoor is gebeurd, voor de arhi-procedure
is gekozen.
Het draagvlak voor herindeling groeit; Ouderkerk en Vlist zijn vooretander van de vorming
van de KS-gemeente. Er zijn ook andere gemeenten die op drt moment kiezen voor een
herindeling. De meningen over een fusie wisselen. Nederiek Is voor een fusie.
Schoonhoven die vooralsnog zelfslandig wenst te blijven Is ook op lermijn voor een fusie.
Het College heeft van de raad de toestemming verkregen om verdere verkenningen uit te
voeren.
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GS zijn het volledig eens met de uitspraak dal er niet nu een fusie moet komen die over
een periode van vijf jaar tot een nieuwe fusie leidt. Om dat le voorkomen en om le
voorkomen dal Krimpen aan den IJssel In een latere fase zich alsnog bij de nieuwe
gemeente moet aansluiten, is deze arhi-procedure met de zes gemeenten gesiart. De
gemeenle Krimpen aan den IJssel mengt zich daarom ook In deze discussie. Die
gemeente begrijpt dat als nu niet aan dit proces wordt deelgenomen, dat niet over vijf jaar
alsnog aan de orde kan zijn. Hel fert dat GS de arhi-procedure met zes gemeenten zijn
gestart, betekent niet automatisch dat GS de visie van de commissie Leemhuis over de
positie van Krimpen aan den IJssel overnemen.
De heer Van Winden benadmkt dal de meerderheid van de raad geen voorstander van een
K6-gemeente is.
De heer Brouwer benadmkt dat zijn fractie een ander standpunt inneemt. De vrees toestaat
dat binnen 10 jaar over de K6 zal worden gesproken. GS geven aan dat die variant niet
aan de orde Is.
De gedeputeerde wijst erop dat er voor Krimpen aan den IJssel ook fusies met andere
gemeente(n) mogelijk zijn.
Is het juist dat de fractie van de ChristenUnie vooretander is van de voortzetting van de K5samenwertting als mogelijke aanloop voor een ftjsie van de K5-gemeenten? Wordt ook een
K6-gemeente mogelijk geacht? Kan dat worden toegelicht?
De heer Brouwer benadrukt dat zijn fractie nu geen besluit over een fusie wenst te nemen.
Het rapport naar aanleiding van de evaluatie over de KS-samenwertting moet worden
gevolgd. In de pericode tot aan 2012 kan met de raad van Krimpen aan den IJssel worden
gesproken. Dat was op het momenl waarop het evaluatierapport werd besproken, niet In
beeld.
Draagvlak
De gedeputeerde benadmkt dat draagvlak voor een fusie onder de Inwonere van de
gemeente veritend moet worden. Het doel van een fusie Is de inwoners een betere
dienstvertening aan le bieden en beter beleid voor hen te ontwikkelen. De raad heeft een
uitspraak gedaan over het draagvlak.
GS hebben voor het krijgen van draagvlak voor een fusie onder Inwonere een Huls-aanhuls-krant verepreid en er Is een website waarop Informatie is geplaatst. Er komen weinig
reacties binnen. Wel worden er aan de provincie feitelijke vragen gesteld. Daamit kan
worden afgeleid dal er geen grote groepen tegenstandere van de fusie zijn. Als het
herindelingsontwerp is gepubliceerd, zal door de toetreffende gemeenten aan het draagvlak
voor dat voorstel mcoeten worden gewerkt.
De heer Van Winden merkl op dal als de Informatie zodanig is, dat Inwonere zich daarop
geen mening kunnen vormen of als een herindeling niet interessant genoeg is, er weinig
draagvlak voor een fusie zal ontstaan. Veel inwoners zijn van mening dal de herindeling er
toch komt.
De heer Mudde meent dat een herindeling niet leeft bij Inwonere. Als het een item moei
worden, zal daaraan hard moeten worden geweritt Blj een bijeenkomst over drt onderwerp
in Schoonhoven verschenen naast geïnteresseerde politici nauwelijks inwoners. Er is
weinig tegenstand tegen een herindeling.
De heer Maat merkl op dat het creëren van draagvlak een taak is voor de politieke partijen.
Al 10 Jaar geleden en in 2002 en 2006 werd duidelijk dat een opschaiing van de gemeenten
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in de Krimpenenwaard aanstaande was. In de laatste twee jaar werd hel voor politici een
onderwerp. Het Is dan ook triest dat in het laatste half jaar onderzoeksrapporten over de
mogelijke hertndeling zijn opgesleld. Het stemt tot tevredenheid dal de raad vier Jaar
geleden al zijn voorkeur voor de KS-variant heeft uilgesproken. Dat leverde loen geen
stemmen op. Naar aanleiding van het rapport van de commissie teemhuis is discussie
onistaan; dal was te Iaat
Als GS nadat de raad de eerder genoemde motie In 2008 had aangenomen, niels had
ondemomen, was er ook niets gebeurd. Doordat de motie Is aangenomen, is er het een en
ander gebeurd. Dat daarbij raden en Colleges atle kanten urtgaan en elke gemeente
afzonderiijk partners opzoekt had ook andere kunnen zijn.
In de raad van Ouderiterk zijn goede discussies over de herindeling gevoerd en zijn
stellingen die werden ingenomen besproken in een periode waarin andere gemeenten in
de Krimpenenwaard daaraan nog niet toe waren. Die hebben dit onderwerp lange tijd
genegeerd. De KS-samenweriting werd gezocht om zelfstandig te kunnen blijven.
De heer Veriterit merkt op dat er bij bijeenkomsten in Bergambacht meer inwonere kwamen
dan werd geschetst Daar waren veel aanwezigen positief over de KS-gemeente. De raad
was niet tevreden over de samenwerking en heeft zich daarop voor een fusie uitgesproken.
De gedeputeerde deelt mee dat een nieuwe krant zal worden verepreid waarin het
herindelingsontwerp zal worden toegelicht, in die kranl zal ook worden uiteengezet op
welke wijze Inwonere hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Als een goede urtleg over dat
ontwerp wordt gegeven, zal er draagvlak voor het ontwerp ontstaan. In die fase zulten de
gemeenten die volgens dat oniwerp zullen worden heringedeeld met elkaar in overleg
moeten om afspraken te maken over een visie op die nieuwe gemeenle. Die afspraken
kunnen betrekking hebben op het instellen van dorpsraden of de identiteit van kemen. Dan
kan duidelijk worden waar een inwoner van een van de kemen heen moet voor het
veriengen van het rijbewijs of verkrijgen van een vergunning.
GS kunnen elk mogelijk voorstel voorieggen. Het vooretel dat zal worden voorgelegd moet
zo groot mogelijk draagvlak hebben. De huidige raden kunnen een gezamenlijke
bijeenkomst rond het thema dorpsraden beleggen.
Naast het draagvlak onder inwoners moet er draagvlak in raden ontstaan voor de vorming
van een KS-gemeente. Op welke wijze kan worden bereikt dat ook de andere gemeenten
vooretander worden van die visie?
Kernenbeleid
De heer Mudde meritt op dat het instellen van dorpsraden een voonwaarde was voor het
Instemmen met een gemeentelijke herindeting. Dat Idee is Inmiddels ook door de raden van
Bergambacht en Vlisl en door hel CDA overgenomen.
De heer Brouwer toenadmkt dat veel moet worden gedaan om de kemen in de
Krimpenerwaard leefi^aar te houden. Er zijn notities in de Krimpenerwaard aanvaard waarin
leefbaarheid in kemen als hoofditem Is genoemd.
Als GS een besluit hebben genomen, moeten politici zich inspannen om voor Ouderkerk de
meest gunstige uitgangspositie te verkrijgen.
De heer Maat meent dat politici het initiatief voor dergelijke ontwikkelingen moeten nemen.
Er moet één beleid voor alle kemen in de Krimpenenwaard worden ontwikkeld. Het kan wel
voorkomen dat er In een kem geen dorpsraad wordt gevormd omdat daarvoor geen
Interesse bestaat bij de Inwoners van die kern.
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De gedeputeerde wijst erop dat als er één gemeente Is gevormd, niet per definitie in etke
kern het zelfde beleid wordt uilgevoerd. Elke kem kan daardoor zijn specifieke karakter
behouden.
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De heer Van Winden heeft uit de kranl vernomen dat Nederiek nu de fusie met Krimpen
aan den Ussel niet door zal gaan, kiest voor de KS-gemeente.
Moeten colleges de keuze die GS maken urtdragen?
De heer Maat vennoedt dat veel zat afhangen van hel beslurt dat GS zullen nemen.
Gemeenten beseften nu dal er veranderingen zullen komen. De samenweriting In KSverband kende veel vrijblijvendheid; dat kan niet meer. Gemeenleraden zulten regelmatig
gezamenlijk overieg moeten voeren.
De heer Veriterk meenl dat de politieke partijen In de Krimpenerwaard etkaar onderiing
moeten beïnvloeden. Er is een brede onhwikkeling richting K5-partIJvorming gaande.
De heer Maat vreest dat het niel eenvoudig zat zijn om met de lokale partijen tot
overeenstemming te komen omdat die zonder meer voor zelfslandigheid zijn. Dergelijke
tokale partijen kunnen een proces stuurtoos maken. De Lokale partij Schoonhoven is een
grote fractie.
Financiën
De gedepuieerde deelt mee dat er kanttekeningen bij het rapport van BMC zijn te plaatsen.
In het herindelingsontwerp zal een formele reactie op dat rappori worden gegeven. Er is
uitgegaan van de vorming van de nieuwe gemeente per 1 januari 2010 en de effecten
daan/an zijn doorgerekend. De fusie zal waarechijnlijk per 1 januari 2013 een fert zijn. Tol
dal moment zullen de toetreffende gemeente onder financieel toezicht van de provincie
slaan. De gemeenten mogen geen begroting voor het volgend Jaar vaststellen met een
stmctureel lekort, daarbij wordt streng gekeken naar de sluitendheid van de
meerjarenbegroting. Ats die niet stuitend Is, zat de provincie vragen passende maatregelen
te treffen. BMC heeft de saldi van de verechillende gemeentebegrotingen opgeteld waarbij
geen rekening is gehouden met drt principe. Alle begrotingen moeten als de fijsie per
1 januari 2013 een fert is, per die datum sluitend zijn.
Een financiële herindelingscan wordt met BZK opgesteld en daarbij is het College of de
ambtelijke organisatie beti'okken. In die scan worden de tasten voor Inwonere berekend en
wordt bekeken welke verechuiving voor hen optreedt als er één gemeente wordt gevormd.
Ook het meerjaren beeld voor de gemeenlen en de nieuwe gemeente wordt daarin
opgesteld. De uitkomst van die scan vormt een van de afwegingscriteria voor GS
Herindelingsvarianten
De gedeputeerde stelt vast dat de raad kennis heeft genomen van alle varianten en de KSvariant het meeste draagvlak In de raad heeft. Er zijn weinig gemeenten die voor de K6variant pleiten.
De heer Veriterit wijst erop dat als er een herindeling moet komen, sommige partijen de
voorkeur aan de K6-varianl geven. Andere partijen, zoats het CDA en de W D , wilten die
mogelijkheid niet bij voorbaat uitsluiten. De PvdA is daarop een uilzondering.
De heer Van Winden bevestigt dat. Er zal ntet meer over de Krimpenerwaardgemeenten
moeten worden gesproken omdat Krimpen aan den IJssel daarvan een deel is. Zijn ft-actle
zat niet met Krimpen aan den Ussel een gesprek aangaan. Een KS^emeente mcoet worden
uitgestoten en een urtspraak daarover moeten raden en niet de provincie doen.
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De heer Burger benadmkt dat zijn fractie daarover een andere mening heeft.
De gedeputeerde merkt op dat GS aandachl besteden aan de meningen van de
gemeenten. Weinig gemeenten pleilen voor de K6-variant De visie van Nederlek wisselt
en wat die raad voorstaat, wenst hij van de raad le horen. Hel herindelingsvoorstel moet
een logische bundeling van gemeenten zijn en moei over zo groot mogelijk draagvlak
beschikken. Als er een K6-gemeente zou worden gevormd, kan dat gevolgen hebben voor
de regiovorming. De commissie Leemhuis heeft daarover een uitspraak gedaan. De Stadsen Veiligheidsregio kiezen niet voor de K6-variant, Die variant zat bij de regio's en bij de
meerderheid van de gemeenten veel weeretand oproepen.
De heer Veriterk spreekt de verwachting uit dat GS een vooretel zal voorieggen waar zijn
fractie ook voor staat. Het creëren van draagvlak Is ook voor de Tweede Kamer van
belang.
De gedeputeerde meritt op dat Vlist en Ouderklerk een duidelijke uitspraak over het
draagvlak hebben gedaan. Schoonhoven is vooretander van een herindeling maar heeft
zich niet urtgesproken over de vorming van een KS-gemeente maar wel voor een K4gemeente. De meningen urt Bergambacht zijn bekend. Een draagvlak van 100% is niet te
toereiken.
Frictiekosten
De heer Maat vraagt waarvoor de frictiekosten die worden uitgekeerd bestemd zijn. Er zijn
in de Krimpenenwaard 14 kemen waar een loket moet zijn waar een vertegenwoordiging
van de ambtelijke organisatie aanwezig moet zijn. Dal kan een probleem opleveren als
wordt uitgegaan van 14 kemen In plaats van vijf gemeenten.
De heer Kleinhesselink deelt mee dat de Raad voor de Financiële Verhoudingen een
onderzoek naar de fric:tlekosten die zijn opgetreden bij gemeenten In Overijssel heeft
verricht. Dat onderzoek heeft geleid tot een uitspraak van BZK over welke kosten als frictiekosten kunnen worden beschouwd. De afdeling Financieel Toezicht van de provincie heeft
daarover een rapport opgesteld wat op de websile van de provincie is opgenomen. De link
voor die site zal aan de griffier worden gemaild. Aan de gemeente wordt een normbedrag
uitgekeerd dal wordt berekend aan de hand van het aantal gemeenten dat bij de fusie is
tieti'okken, een aantal vaste voeten en een verdeelsleutel. Dat bedrag moet volgens de
Raad voor de Financiële Verhoudingen in beginsel voldoende zijn. Uiteindelijk maakt de
raad van de nieuwe gemeente keuzes. Er zijn voorbeelden te vinden van gemeenten die dit
probleem hebben opgelost.
De gedeputeerde meritt op dat het nergens voorkomt dat elke kem met een omvang als die
in de Krimpenerwaard een eigen permanent toket heeft. Er zijn gemeenten die dat hebben
gedaan maar daarmee al na een jaar zijn gestopt omdat bleek dat inwonere daaraan geen
behoefte hadden. Inwonere van die gemeenten stelden openstelling tijdens een koopavond
meer op prijs. Bovendien kan via Internet een en ander worden geregeld of amblenaren
kunnen naar bewonere gaan. Een loket is een traditionele vonn voor het conlact tussen
gemeente en Inwoner. Nieuwe mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld en dat kan tot
een reductie van kosten lelden.
Een bezoek kan worden gebracht aan een gemeente die een fusie hebben afgerond.
Er Is een evaluatie gehouden van de herindelingen die de afgelopen 15 Jaar In de provinde
hebtoen plaatsgevonden. Daarin is bekeken op welke wijze de nieuwe gemeente
functioneren en in welke mate venwachtingen zijn urtgekomen. Daarin zijn ook voortoeelden
opgenomen van geslaagde en minder sucx:esvolle oplossingen.
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3. Rondvraag en stuiting

^

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun Inbreng en slurt
het overieg.
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Verslag van het bestuuriijk overleg tussen
Gedeputeerde Staten van Zuld-Holland
en fractievoorzitters van de politieke partijen
uit de gemeenteraad van Vlist
gehouden in het Cultureel Centrum De Zwaan te Berkenwoude
op 24 februari 2010 van 20.45 - 22.00 uur

Aanwezig:
dhr. M. van Engelshoven-Huls
dhr. J. Kleinhesselink
mevr. J.C. Welsink

gedeputeerde, voorzitter
adviseur Bestuuriijke Zaken
adviseur Bestuuriijke Zaken

dhr. W.J. Schoof
dhr. C. Reichard
dhr. J. Th. M. de Goeij
dhr. J. Verburg
dhr. G. Both
dhr. K, Jongeneel
dhr. J.W. Schellevis
dhr. M. J. van Kerebergen

Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie

Afwezig:
dhr. J. Franssen

Commissaris van de Koningin

Verslag:
dhr. J.F.M, van Gessel

Notuleerbureau De Rondvraag

1.

Vrije Kiesvereniging/Gemeentebelang Vlist
Vrije Kiesvereniging/Gemeentebelang Vllst
CDA
SGP/ChristenUnie
SGP/ChristenUnte
PvdA
PvdA
WD

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.
De Commissaris van de Koningin is vanwege een overieg bij het IPO vertiinderd drt overteg
bü te wonen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het open overteg dat onderdeel Is van
de door GS van Zuid-Hotland op 15 september 2009 gestarte arhi-procedure. tn deze fase
van de arhi-procedure die tot 15 maart 2010 zal duren, kunnen alle relevante argumenlen
aan de orde worden gesteld. In dat open overteg Is tweemaal gesproken met de zes
Colleges van B&W van de gemeenten in de Krimpenerwaard die bij deze herindeling zijn
betrokken eri Is gesproken met vertegenwoordigere uit het maatschappelijk middenveld.
Een aantal gemeenteraden heeft in het kader van het open overteg om een gesprek met
GS gevraagd om daarin zijn zienswijze op de herindelingsvarianten te kunnen geven, GS
zijn daartoe bereid en kunnen op die wijze de opvattingen van de meer- en minderheid van
de gemeenteraden over de herindeling, de varianten daarin, over de bestuurtijke toekomst
van de Krimpenenwaard, de visie van een raad op keuzes van andere gemeenten
vememen.
De gemeenteraad van Nederiek maakt in deze fase geen gebmik van de urtnodiging aan
gemeenteraden voor een gesprek omdat deze raad nog geen ander dan het eerder
ingenomen standpunt heeft ingenomen. Die raad opteert vcoor zelfstandig blijven voortbestaan en een verdere intensivering van de samenwerking in KS-verband. Dat standpunt
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zat worden toetrokken in de afweging die GS na afronding van deze fase in de arhiprocedure zulten maken.
De gemeenteraad van Bergambacht heeft per brief laten weten dat de raad zich schaart
achler de Inhoud van het gesprek van GS met B&W en daarom geen behoefte heeft aan
een apart gesprek.
Er is inmiddels gesproken met de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel,
Schoonhoven en Ouderkerk.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dat verslag zal in concept aan de
griffier worden verzonden. Daarop kan worden gereageerd. Ats dat van de zijde van GS is
geaccordeerd, is het een openbaar stuk en maakt het deel uit van het totale openbare
dossier dat GS bij het vooretel aan Provinciale Staten zullen Indienen en wat uiteindelijk
aan de Tweede en Eerste Kamer zal worden ingediend.
2.

Inventarisatie en bespreking van de opvattingen van de gemeenteraad over
de verschillende herindelingsvarianten en over de uitkomsten van de in dat
verband gehouden onderzoeken

Meerderheidstandpunt
De heer Schellevis voert namens de fracties CDA, PvdA, SGP/CU en W D het woord.
De raad van Vtist heeft zich In meerderheid uitgesproken voor een gemeentelijke
herindeling In de Krimpenenwaard. Dil was nó het uitkomen van de rapportage van de
commissie Leemhuis. Een meerderheid betekent In dit geval dat de toovengenoemde
fracties drt standpunt hebben ingenomen. Het resultaat is dat negen leden van de raad
voor een herindeling zijn en vier leden van de lokale partij Vrije Kiesvereniging
Gemeentebelang (VK/GB) niet.
Deze meerderheid is er gekomen na veel wikken en wegen binnen fracties en in de raad.
Sommige van de gencoemde fracties waren at vooretander van een herindeling vóór het
uilkomen van de rapportage van de commissie Leemhuis en één enkele fractie daarna. Er
is dus niet zo maar over één nacht Ijs gegaan. Dit standpunt getuigt van lokale politieke
moed. Het gevoelen is nlet vóóraf onderzocht met een referendum of iets dergelijks. Het is
de strategische agenda en het toekomstperepectief van de Krimpenerwaard, In combinatie
met de kleinschaligheid en dus de kwetstoaarheid van de eigen kleine organisaties, dat de
fracties tot dit standpunt hebben gebracht.
Naast de strategische argumenten, zijn er ook voldoende lokale argumenten die de fracties
hebtoen loewogen te kiezen voor herindeling. Steeds meer laken komen op de kteine
gemeenle af. De eigen organisatie en het College van B&W geven duidelijk en unaniem
aan dat de gemeente met deze schaalgrootte haar taken in de nabije toekomst niet meer
aan kan. Het is nu reeds zichtbaar dat drt directe gevolgen heeft voor de slagkracht van de
gemeente. Grotere projecten lopen vertraging op of btijven onuitgevoerd. De andere vier
gemeenten zullen bij gelijkblijvende schaalgrootte naar de mening van de meerderheid in
de raad hetzelfde probleem ondervinden.
Grootte van de herindeling
De grootte van een herindeling van de Krimpenenwaard was vcooral voor de komst van de
financiële rapportage wel een punt van discussie binnen de raad van Vlist ln deze
rapportage wordt echter duidelijk aangetoond dat een KS-gemeenle de beste variant is.
Alle fracties zijn dan ook voorstander van ten minste de KS-variant.
Een enkele fractie heeft een lichte vooriteur voor een herindeling met Krimpen aan den
IJssel erbij. Deze fractie ziet een grote gemeente Krimpenenwaard toch als de meest
slagvaardige en noemt als argument dat een tweede herindellngsronde over een aantal
jaren met Krimpen aan den IJssel erbij zeer onwenselijk is. Een tactisch argument om
Krimpen aan den IJssel er aan toe te voegen is de kans dat hiermee de onderiinge
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verschillen tussen de KS-gemeenten mogelijk zullen verbleken. Tactisch gezien kan het
dus belangrijk zijn voor een K6-gemeenle le kiezen. De raad van Vlisl laat dat onder de
verantwoordelijkheid van het provinciale bestuur.
Over de toevoeging van Krimpen aan den IJssel wordl binnen de meerderheid In de
raad
verechillend gedacht De keuze van de commissie Leemhuis om Krimpen aan den IJssel in
óeze herindeling te betrekken, wordl door een deel van de raad niet sterk toevonden. Deze
keuze is In het bijzonder gekoppeld aan de ligging van Krimpen aan den IJssel in de
Krimpenerwaard. Dat is echter een geografisch argument dat kan worden gepareerd met
de wetenschap dat Krimpen aan den IJssel enkel en alleen op de Rotterdamse regio is
georiënteerd terwijl de andere vijf Krimpenenwaardgemeenten een Groene Hart Imago
hebben. Dal is tevens cook dalgene wat deze vijf gemeenten onderiing bindt Houdt de
Krimpenenwaard maar gekoppeld aan de Veiligheidsregio waar veet gelijke "groene"
gemeenten toe behoren.
Het Is gewenst dat GS daadkrachtig besturen door een besluil te nemen zodat de discussie
over de herindeling kan worden beëindigd.
Het Is gewensl dat de nieuwe gemeente wordt gevormd urt de vijf of zes Krimpenenwaardgemeenten. Oe samenhang tussen hen is grool en die gemeenten werken al op veel
terreinen samen. Die samenwerking was en is het oogmerit van de gemeenschappelijke
regeling KS. Het komen tot een andereoortige (=kleinere) herindeling acht de meenjerheid
in de raad onvoidoende. De vorming van een K2 in combinatie met K3 of K4 Is ongewenst.
Als dat zou gebeuren lijkt het herindelen een doet op zich geworden en zat er in de nabije
loekomst nieuwe herindelingen noodzakelijk zijn, hetgeen ongewenst is. Rust op dit front is
wenselijk. De vorige herindeling was van 1985, nu wellicht 2012 of 2013 en dan niet na 15
jaar weer een herindeling.
Gevolgen herindeling
De fracties die in de raad de meenjerheid vormen, zijn bezorgd over de verwachte nadelen
van een herindeling zoals de korting op de uitkering urt hel Gemeenlefonds direct na de
herindeling. Die korting moet in het bijzonder in de eerete jaren na de herindeling worden
gecompenseerd. Daarbij kan de provincie een belangrijke rol spelen.
Over de voorgestane herindelingsvariant en de financiële gevolgen is in opdracht van een
aantal Krimpenenvaard gemeenten een rapportage uitgebracht. De uitkomst daarvan Is als
werd venwachl: ga voor een KS herindeling en geen kleinere nieuwe gemeente. De
financiële gevolgen zijn echter aanzienlijk en daarover moeten afspraken worden gemaakt
Die aspecten zullen de komende maanden, in samenwerking met de provincie, kunnen
worden bekeken zodat er inzicht ontstaat wat de nieuwe gemeente kan venwachten en wat
er eventueel tegenover kan staan voor bijvoorbeeld extra financiële middeten en mimte
voor gematigde groei. Hierbij is er geen sprake van een voonwaarde tot, maar meer het
delen van een verantwoordelijkheid om negatieve ervaringen van andere herindelingen te
vooritomen hetgeen een gemeenschappelijk bestuuriijke veranhwoordelijkheid is.
In de commissievergadering van Provinciale Staten op 31 augustus 2009 heeft de
gemeente gepleit voor extra aandacht van Provinciale Staten voor hel opvangen en/of
compenseren van negatieve gevolgen voor de nieuwe Krimpenenvaardgemeente van die
plannen. In de dorps- en woonkemen waar het goed wonen, werken en recreëren Is moet
aandachl worden besteed aan de leefbaarheid. Dat betekent het in standhouden van een
divere winkelbestand met, op termijn, bedrijvigheid voomamelijk op het gebied van
recrealie en ontspanning, het behoud van sportfaciliteiten zoals zwembaden en scholen en
aandacht In de buitengebieden voor natuur en tandbouw. Om dat te realiseren is overieg
en samenwertting met omliggende gemeenten en de provincie noodzakelijk.
Tot slot is er op dit momenl een aantat plannen dat mede afhankelijk is van de
medewerking van het provinciale bestuur. Het zou erg helpen als over deze plannen op
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korte termijn, dat toetekent versneld, met de provincie kan worden gesproken en de
plannen worden vastgesteld.
Hierbij moet concreet worden gedacht aan:
De aanleg van een rotonde in Stolwijk.
Medeweriting voor de realisatie van een extra bmg over de Hollandse IJssel in
Haastrecht, beide om de grote verkeereproblematlek in de dorpen op te kunnen
lossen.
Een extra woningbouwlocatie In Haasti-echt om ook in de toekomst voor de eigen
Inwonere woningen beschikbaar te kunnen hebben.
Het verplaatsen van de sportvelden In Stolwijk buiten de contour zodat binnen het
dorp voldaan kan worden aan de vastgestelde Vlistvisie voor dit dorp.
Deze onderdelen zijn gedeeltelijk nog onderwerp van discussie binnen de raad van Vlist
maar GS kunnen hiermee proeven waarover de raad het heeft.
Conclusfe
Een raadsmeerderheid die wil meewerken aan een herindelingsproces, doet een bertoep
om mimte en provinciale hulp om de nu reeds voorziene negatieve gevolgen te
compenseren door:
1. De compensatie van de frictiekosten te verruimen en de directe korting op de
urtkering uit het Gemeentefonds tengevolge van de herindeling van vijf gemeenten,
de eerete jaren uit te sletten. Hiermee wordt een gezondere uitgangsposrtle voor de
nieuwe gemeente gecreëerd.
2. In de provinciale plannen, waarmee in het bijzonder de mimtelijke plannen zijn
bedoeld, ruimte te bieden voor gematigde groei van woningen en bedrijIs lerrein.
3. Als provincie vereneld mee te werken aan een aantal ontwikkelingen die reeds in
gang zijn gezet en die kunnen worden afgerond door de gevraagde medewerking.

Minderheidstandpunt
De heer Schoof voert namens de Vrije Kiesvereniging / Gemeentebelang (VKGB) het
woord.
De VKGB is geen voorstander van een gemeentelijke herindeling In de Krimpenenwaard.
De VKGB heeft zich uitgesproken en dat doet de VKGB ook In deze bijeenkomst om het
proces positief kritisch te toenaderen. De VKGB doet het ten slotte voor de Inwonere van de
gemeente.
In de toeleving van de VKGB was de KS- samenwerking nog lang niet uitgekristalliseerd.
Vier van de vijf KS- gemeenten gaven dat aan na behandeling van het SGBO rapport. In
2012 is er een natuuriijk moment voor de keuze gemeentelijke herindeling of continuering
van de K5- samenweriting.
Op drt moment is er geen duidelijk zicht op de financiële consequenties van een eventuele
gemeentelijke herindeling in de Krimpenenwaard. Het BMC rapport is daar duidelijk en
helder over. De VKGB verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om, aangezien er
voor de toetrokken gemeenten geen duidelijk zicht is op de financiële consequenties van
een eventuele gemeentelijke herindeling In de Krimpenenwaard, de arhi-procedure te
bevriezen en pas weer op te starten wanneer er meer duidelijkheid is ontslaan over de
financiële consequenties van deze voorgenomen gemeentelijke hertndeling.
Als aanvulling op hetgeen de vorige spreker heeft gezegd over de lopende plannen
waarvan onderdelen gedeeltelijk nog onderwerp van discussie binnen de raad van Vlist
zijn, het volgende:
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Aanvulling 1
Daar in de Vlistvisie de kem Stolwijk is aangewezen voor "Wonen en werken" moei niet
alleen de aanleg van een rotonde aan de noordkant van de kern Stolwijk worden
gerealiseerd maar moet de mogelijkheden van een rotonde aan de zuidkant van de kem
Stolwijk ten hoogte van bedrijventenein Stolwijk Zuid, worden veritend.
Aanvulling 2
Omtrent het verplaatsen van de sportvelden in Stolwijk wenst de VKGB GS graag een
denkrichting mee te geven. De VKGB wenst de tennis- en voeüoalvelden le situeren In de
nabijheid van de kern Stolwijk. Een mogelijke oplossing kan zijn de tennis- en
voetbalvelden ten zuiden van de huidige locatie te situeren.
Aanvulling 3
Omtrent de tweede bmg over de Hollandse IJssei in Haastrecht wenst de VKGB GS graag
een denkrichting mee te geven. De tv.reede bmg over de Hollandse IJssel zou ter hcoogle
van bedrijventerrein Galgoord kunnen worden gesrtueerd.
Samengevat
De VKGB vraagt GS:
- De ARHI procedure le bevriezen en pas weer op te starten wanneer er meer duidelijk is
in de financiële consequenties van deze voorgenomen gemeentelijke herindeling.
- Een rotonde aan de noordkant van de kem Sloiwijk te realiseren en de mogelijkheden le
verkennen van een rotonde aan de zuidkant van de kem Sloiwijk ten hoogte van
bedrijventen-ein Stolwijk Zuid.
- De lot^atie ten zuiden van de huidige tennis- en voetbalvelden te verkennen als
mogelijke locatie voor deze sportat^caommodatie.
- De tweede brug over de Hollandse IJssel ter hoogte van bedrijventerrein Galgoord te
situeren.
GS moeten begrijpen dat de VKGB met gemengde gevoelens in dit proces is betrokken
maar dat de fractie niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. In die context wordt deze
bijdrage dan ook gegeven.
Reactie GS op de opmerkingen over de financiëte situatie
De wensen die de meerderheid en minderheid in de raad hebben geformuleerd komen op
de meeste punten overeen. Op het verzoek de arhi-prcocedure te bevriezen totdat het
financiële beeld van de gemeenten in aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
helder is, wordt verwezen naar de herindelingscan die de provincie in samenweriting met
het ministerie van BZK opsiert. In die scan worden de begrotingen van de verechillende
gemeenten, de lastendmk voor inwonere en bedrijven en het financiële meerjarenperspectief van de gemeenten met elkaar vergeleken. De gemeente en de ambtelijke
organisatie wordl bij het opstellen van die scan betrakken om te vooritomen dat er achteraf
een discussie ontstaat over de feitelijkheid van de cijfere. Uit die scan zal een beeld
ontstaan over de financiële meerjaren pos itie van de nieuwe gemeente na 1 januari 2013 en
wat de gevolgen voor de lokale lasten voor de inwonere zijn. Die lasten worden vergeleken
met die van de huidige gemeente.
De provincie za! nadat een herindelingsontwerp is uitgebracht, financieel toezicht houden.
Dat toetekent dat de gemeenten die in de fusie worden beti'okken, geen begroting met een
negatief saldo kunnen opstellen. Het financiële toezicht is er op gericht dat de nieuwe
gemeente een goede uitgangspositie zal hebben.
Voor gemeenten die in een fusie zijn belrokken, is er een rijksregeling voor de frictiekosten.
Informatie over die regeling en uitleg daarvan is op de website van de provincie aanwezig.
Wellicht blijft de uitkering met een vaste voet uit hel gemeentefonds voor de nieuwe
gemeente ongewijzigd om te voorkomen dat er op korte termijn een financieel probleem
ontslaat De nieuwe gemeenle zal in haar financiëte beteid en voorzieningen die inwonere
worden aangeboden keuzes moeten maken. Ook dat kan een besparing opleveren.
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De heer Schellevis betwijfelt of de huidige urtkeringen uit het gemeentefonds na de fusie
zullen worden gecontinueerd nu hel Rijk in een moeilijke financiële positi'e verkeert. De
gemeenlen die fuseren, krijgen een lagere uitkering uit hel gemeenlefonds omdat er geen
vijf maar nog maar één gemeente is. Het negatieve meerjarenperepectief moet worden
verbeterd door keuzes te maken. Is de provincie bereid mee te denken bij het vinden van
oplossingen? Kan de provincie hel Rijk er van overtuigen dal veranderingsprocessen onder
deze omstandigheden niet mogelijk zijn en dat het Rijk uitsluitsel moet geven over hel
aanpassen van de regelgeving?
De gemeente Vlist heeft nog belastingruimte en die kan worden ingezet. Daar heeft de
gemeente de provincie niet bIJ nodig.
De heer Schoof wijst op de nieuwe dreigende toezulnigingen van het Rijk en provincie.
Uit het BMC-rapport blijkt dat de nieuwe gemeente een tekort van € 7 miljoen zal hebtoen.
Ats de arhi-procedure wordt bevroren, kan onder beter financiële omstandigheden een slart
met de gemeentelijke herindeling worden gemaakt. Daardoor zal ook het draagvlak voor de
herindeling kunnen toenemen.
De gedeputeerde merkl op dat die bezuinigingen op het gemeente- en provinciefonds een
feit zulten zijn ongeacht of er een herindeling zat komen. Een bevriezing van de arhiprocedure zullen die bezuinigingen niet tegenhouden.
Het Rljk komt tegemoet in de frictiekosten. De provincie kan niet ter wille van het bereiken
van meer draagvlak of om een gemeente financieel te helpen, een exlra bijdrage leveren.
Dat zou nlet reëel zijn voor diegenen die de belasting moeten opbrengen; Inwonere van de
gehele provincie. Het BMC-rapport bevat een aantal onjuiste stellingen. Daarin wordt een
optelling gemaakt vanuit de huidige situatie alsof er per 1 januari 2010 een nieuwe
gemeente zou zijn gevormd.
De heer Schoof constateert dat GS de zorgen van de gemeente niet kunnen wegnemen.
Een helder financieel proces is gewenst en keuzes moeten vooraf duidelijk zijn zodat de
nieuwe gemeenle niel achteraf met nadelige gevolgen van keuzes wordt geconfronteerd.
Leefbaarheid in kernen
De heer Van Kerebergen merttt op dat gemeenten nadeel ervaren van het toesluit van de
provincie om Veeretalblok niet te ontwikkelen. Als dat mogetljk wordt, kunnen in de
Krimpenenwaard ondanks knellende contouren, leefbare en vitale kemen behouden blijven.
Winkels verdwijnen en bedrijven kunnen zich door dit besluit niet vestigen. Door provinciaal
beleid wordl de positie van gemeenten slecohter. Dat is niet aan kiezere uit te leggen.
De heer Schoof merkt op dat als de provincie het mogelijk maakt sportvelden te
verplaatsen, het mogelijk wordt de leeftoaarheid in de kem van Stolwijk een impuls te
geven. Dat zou de start van de nieuwe gemeente toeter mogelijk maken.
Er komt geen extra geld beschikbaar voor de leefioaarheid In de kernen. De nieuwe
gemeente zal geen eenvoudige keuzes moeten maken om de leefbaarheid in kemen op
peil te houden. Als zich geen bedrijven nabij Stolwijk kunnen vestigen, kan de Vlistvisie niet
worden waargemaakt
De gedeputeerde benadmkt dat in het kader van een arhi-procedure geen discussie over
Veeretalblok, het verteggen van sportvelden en contouren kan worden gevoerd of een
wensenlijst aan de provincie kan worden overhandigd. Over gewenste ontwikkelingen
moeten de gemeenten onderling afspraken maken. Voor wal mogelijk Is wordt verwezen
naar de procedure die Is gevolgd In de nieuw te vormen gemeente Lansingeriand. De
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De heer Schellevis benadmkt dat keuzes kunnen worden gemaakt als is geïnventariseerd
wat gemeenten aan wensen hebben. Het vooretet met betrekking tot Veeretandblok is door
de KS ondersteund.
Het is gewenst dal er sprake is van een evenwichtige ieeftijdopbouw van inwoners in de
gemeente, er voldoende klandizie voor winkeliere is, het aantrekkelijk moet zijn
boodschappen in de kemen te doen en er werkgelegenheid in de kernen is. Aan de
contouren om Haastiechl en Stolwijk moet aandacht worden besteed om ontvolking te
voorkomen.
De gedeputeerde benadmkt dat het een iliusie zal blijken te zjin te veronderstellen dat elke
kern een hoog voorzieningenniveau moet hebben.
De heer Van Kerebergen wijst erop dat zijn fractie voor een herindellngsproces is. De
uilspraken van de provincie doen hem twijfelen aan die keuze.
De ambtelijke organisatie kan nu haar taken niet meer aan. Verwacht mag worden dat na
schaalvergroting er een bestuurskrachtige gemeente zat ontstaan met een professionele
en kwalitatief betere organisatie waardoor de dienstveriening aan inwoners toeter zal zijn.
Als dal tegen gelijke kosten kan worden gerealiseerd, is dal positief, maar beter Is dat de
kosten voor inwonere dalen. Als de lasten stijgen, ontstaat er een probleem.
De heer Kleinhesselink venwijst naar de arhi-procedure op Goeree-Overflakkee waar ook
over de leefbaarheid in de kemen is gesproken. Die gemeenle toeseffen dat zij niet kunnen
sturen op het behoud van winkels in de kemen. Wat doel Vllst op drt moment om winkels in
kernen le behouden om daarmee kernen leefbaar le houden?
De heer Schellevis acht de positie van de provincie duidelijk; er kan geen beleid worden
gewijzigd omdat er een herindeling zal komen. De leefbaartield is een probleem dat losstaat van een herindeling.
Hij stelt vast dat:
• de gemeenten een oplossing moeten zoeken voor hetgeen uit de financiële scan komt;
• de gemeenten een strategische agenda voor de nieuwe gemeente moeten opstellen
waaraan met de provincie in de komende 10 tot 1S Jaar zal worden gewerttt, en
• concrete zaken op korte termijn moeten worden afgerond.
Kan een werkgroep worden geformeerd om met de provincie een strategische agenda op
te stellen en zaken sneller te kunnen regelen? Een eerete bijeenkomsl van die werttgroep
zou begin mei 2010 bijeen kunnen komen. Gezien de verhoudingen In de Krimpenenwaard
Is assistentie van de provincie noodzakelijk. De provincie zat ook Initiator moeten zijn.
De gedeputeerde acht het mogelijk een weritgrcoep In te stellen. Die werkgroep kan een
dergelijke agenda met de andere gemeenten die daarvan ook het belang inzien, opstelten.
Gemeenten moeten beseffen dat geen verianglijst kan worden opgesteld of genomen
bestuiten zullen worden teruggedraaid. Als aan zo'n agenda wordt gewerkt, kan het
draagvlak voor de nieuwe gemeente groeien omdat wordt beseft wat die gemeente kan
betekenen. De provincie zal een voorstel doen en alle gemeenten In de Krimpenenvaard
voor een bijeenkomst uitnodigen. De gemeenten moeten ervoor waken teveel van de
provincie te vragen. Als Vlist probtemen heeft mel de contouren, kan daarvoor een
oplossing worden gevonden in een ander deel van de te vormen gemeente. De
leefbaariieidsproblematlek wordt niet opgelost door de bouw van 10 woningen in een kem.
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De heer Kleinhesselink wijst erop dat volgens de wet Arhi gemeenten die zullen
samengaan alle nodige voortoere id in gen moeten treffen om dal te realiseren en de
provincie de laak heeft daarop toe le zien. Op Goeree-Overflakkee Is een begeleidingsgroep geformeerd bestaande uil de gemeentesecretarissen van de vier gemeenten. De
provincie faciliteert die groep.
Draagvlak
De heer Schoof merkt op dat voor de Tweede Kamer het hebben van draagvlak voor een
herindeling belangrijk is. Welk moment van draagvlak zal worden gehanteerd? Is dat het
draagvlak dat er vras na behandeling van het SBGO-rapport, na de commissie Leemhuis,
het draagvlak bij colleges of het politieke draagvlak.
De commissie Leemhuis heeft een bijeenkomst voor het maatschappelijk middenveld
georganiseerd; de opkomst was zeer laag. Wat heeft die commissie onder het
maatschappelijk middenveld veretaan? De conclusie over maatschappelijk draagvlak die
de commissie heeft gelrokken, is niel juist
De gedeputeerde benadmkt dat alle vormen van draagvlak relevant zijn. Het vaststellen
van draagvlak beperkt zich niet tot het tellen van voor- en tegenstandere in raden.
Er is een Huis-aan-Huiskrant verepreid waarin in het begin van het proces is uiteengezet.
Een nieuwe krant verschijnt nadat een herindelingsontwerp Is vastgesteld. Daarin zal
worden aangegeven op welke wijze Inwonere kunnen reageren.
Als de raad adressen van organisaties die toehoren tot het maatschappelijk middenveld kan
geven, wordt dal op prijs gesteld.
De heer Schellevis deelt mee dat er in Vllst een bijeenkomst voor inwonere over de arhiprocedure was georganiseerd waarin is gesproken over de venwachtingen van een
herindeling. Daarin werd om Informatie gevraagd waarop niet alleen naar de krant van de
provincie kan worden verwezen. Is als 51% een toepaalde visie heeft, dat voor de provincie
doorelaggevend?
Er kan worden geïnvesteerd in draagvlak door meerwaarde van een herindeling te
schetsen. Die meerwaarde kan het behoud van het karakter van de Krimpenenwaard zijn of
het toesef dat in de Krimpenerwaard met één stem moet worden gesproken.
De gedeputeerde meent dat uit ervaring blijkt dat een herindeling kan worden uitgelegd. Als
een herindetingsvcooretel op te weinig draagvlak kan rekenen, kan dat vooretel geen
meerderheid in de Tweede Kamer krijgen.
De heer De Gcoeij acht het van belang dat een visie op de lange termijn wordt onhwikkeld en
zicht toestaat op de situatie van Vlist over 10 tol 15 jaar.
De heer Schoof benadmkt dat vanurt Gedeputeenje Staten gezien vooritomen moet
worden dat een voorstel in de Tweede Kamer wordt afgestemd. Als dat zou getoeuren,
verkeren gemeenten in de Krimpenerwaard nog tanger In onzekerheid. Vandaar dat wordt
gepleit voor een zorgvuldige procedure waarin GS ook een fusie van zes gemeenten
kunnen vooretellen.
De gedeputeerde toenadmkt dal er een keuze moet worden gemaakt. De meningen lopen
uiteen en het is niet verantwoord nog jaren over de verechillende varianten te discussiëren.
Het is van belang dat de raad van Vlisl een meerderheid voor haar meerderheidsstandpunt
In dit gebied kan krijgen. Via de politieke lijn kan met raadsleden in de andere gemeenten
worden gesproken.

Bestuuriijk overieg GS en fracUevoorzitlers uit de raad van Vlist d.d. 24-02-2010
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De heer Schellevis meent dat het voor Nederiek voomamelijk een tactische ontwikkeling is
geweest om Krimpen aan den IJssel in dit proces te betrekken.
De niéuwe gemeente zal financieel voldoende sterk moeten zijn.
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De gedeputeerde deert mee dat wonJt geweritt aan een herindelingsontwerp waarin aan
alle varianten aandacht zal worden besleed. De artii-procedure is voor zes gemeenten van
start gegaan en over deze zes gemeenlen zal in hel herindelingsontwerp een uitspraak
worden gedaan. Dat voorstel zal aan de zes gemeenteraden worden voorgelegd. Dan
kunnen raden binnen een termijn van drie maanden een reactie op dat voorstel bij GS
indienen. Inwonere van de zes gemeenten kunnen binnen acht weken een zienswijze
kenbaar maken. Alle reacties zullen met het herindelingsontwerp aan Provinciale Staten
worden voorgelegd.
Voor Goeree-Overflakkee zal omdat daar de arhi-procedure per 1 februari 2010 Is gestopt
in maart 2010 een herindelingsonhwerp worden gepresenteerd. De gemeenten in de
Krimpenerwaard kunnen daarvan kennis nemen, tn april zal een dergelijk ontwerp voor de
gemeenten in de Krimpenenwaard worden gepresenteerd.

3.

Rondvraag en sluiting

Niels meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun Inbreng en slurt
het overieg.

Besluuriijk overieg GS en fractie voo izillers uit de raad van Vlist d.d. 24-02-2010
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BESTUURUJKE SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Afspraken over het financiële variantenonderzoek
Aanleiding
Op 15 september 2009 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het besluit
genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van
de gemeentelijke indeling van de Krimpenerwaard. Een eerste stap van de
procedure is een uitnodiging voor een open overieg aan de colleges van de
betrokken gemeenten. GS vinden samenvoeging van de gemeenten in de
Krimpenerwaard nodig zodat zij bestuurskrachtiger worden en hun taken
beter kunnen uitvoeren.
Genoemd overleg duurt ten hoogste zes maanden. Uiteriijk drie maanden
na afloop van het overleg stellen GS een herindelingsontwerp vast en
zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overieg aan de
gemeenteraden en aan de minister van BZK.
Op 25 september is In een bijeenkomst met de secretarissen en op 30
september met de coUeges van burgemeester en wethouders en
raadsleden, afgesproken dat de provincie in samenwerking met het
ministerie van BZK een financieel onderzoek naar herindelingsvarianten
voor de gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zal uitvoeren.
Dit onderzoek is onder andere bedoeld ten behoeve van het overieg tussen
de betrokken gemeenten en de provincie.
Op 28 oktober 2009 zijn vervolgens nadere ambtelijke afspraken gemaakt
tussen de uitvoerders van dit onderzoek, te weten de provincie ZuidHolland en het ministerie van B2K, en de betrokken gemeenten. Er zijn
toen afspraken gemaakt over de procesgang en de inhoud van het
onderzoek. Het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten gaat in op
verschillende mogelijke herindellngvarianten en de afspraak is dat het
onderzoek op 1 maart 2010 is afgerond.
Doel
Via dit financiële onderzoek naar herindelingsvarianten willen we inzicht
bieden in de financiële gevolgen die een eventuele herindeling van
gemeenten zou hebben. De resultaten van dit financiële onderzoek naar
herindelingsvarianten zullen daarmee een onderdeel vormen voor de
verdere besluitvorming over een herindeling waarbij de gemeenten
Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven
en Vlist zijn betrokken.
Het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten verschaft de bij de
herindelingsvarianten betrokken gemeenten en anderen inzicht in de eigen
financiële situatie en die van de mogelijke herindelingspartner(s). Dit
gebeurt voornamelijk op basis van gegevens die de provincie heeft
verzameld in het kader van haar reguliere toezicht. Daarbij wordt ook de
financiële functie beoordeeld onder meer door het planning- en controllnstrumentarium te toetsen aan het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast wordt meer inzicht verkregen
door de nettolasten van de (nieuwe) gemeenten te vergelijken met de
(norm)vergoeding van de algemene uitkering. Ook wordt de huidige
personeelsomvang en die van de herindelingsvarianten indicatief
aangegeven. Voorts biedt het financiële onderzoek naar
herindelingsvarianten een overzicht van de belangnjkste financiële effecten
die zich specifiek voordoen bij de deze herindelingsvarianten.
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Karakter van het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten
U)
Dit financiële onderzoek naar herindelingsvarianten draagt sterk het
'M
karakter van een herindelingsscan. Een herindelingscan is een
l/l
begrotingsscan aangevuld met een deel dat zich specifiek richt op de
financiële gevolgen van een herindeling en er wordt gewerkt met fictieve
gemeenten (samengesteld uit herindelingspartners). De begrotingsscan en
de herindelingscan zijn een standaardproduct van het Programma Krachtig
Bestuur van het ministerie van BZK en de desbetreffende provincie.
Het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten wijkt procesmatig af
van de herindelingscan omdat het niet gaat om één mogelijke
samenvoeging van gemeenten, maar om verschillende mogelijke
varianten. Bovendien is hier geen sprake van een schriftelijke aanvraag
van de gemeenten zelf, maar heeft de provincie (in samenspraak met het
ministerie van BZK) dit aanbod aan de gemeenten gedaan. De gemeenten
hebben besloten mee te werken aan dit onderzoek. Daarom zijn de
spelregels die bij het proces van een herindelingscan horen in dit geval nlet
volledig van toepassing verklaard. Belangrijke spelregels bij een normale
herindelingscan zijn onder andere dat er van de gemeente veriangd wordt
dat zij de gevraagde informatie aanleveren, het rapport aan zowel het
college als de raad wordt aangeboden en een herindelingscan niet
vrijblijvend is (er wordt een reactie verwacht van de gemeente op de
aanbevelingen richting Gedeputeerde Staten, in afschrift aan BZK). Verder
wordt het rapport van een herindelingscan in overieg met de gemeente zo
snel mogelijk op de site van BZK geplaatst.
In afwijking van het proces bij een herindelingscan wordt dit onderzoek
vooralsnog als een onderzoek beschouwd ten dienste van het door de
provincie toegezegde onderzoek naar mogelijke herindelingsvarianten en
wordt het daarom in eerste instantie toegezonden aan de colleges van de
betrokken gemeenten. Het wordt aan de colleges overgelaten wanneer en
hoe zlj hun raden informeren. Er zal voorts geen reactie van de gemeenten
worden gevraagd op de aanbevelingen. Er zullen in het rapport wel
aanbevelingen worden gegeven, omdat dit het eventuele herindellngproces
dan we! samenwerkingsproces kan versterken, Verder zal BZK het rapport
pas op de site plaatsen als ervoor wordt gekozen een bepaalde
herindelingsvariant in het herindelingsontwerp aan te bieden.
De inhoud van het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten wijkt af
van de gangbare herindelingscan, zoals die tot 2009 Is uitgevoerd. Vanaf
2009 is de werkwijze voor herindelingscan enigszins aangepast vooral
gericht op een betere leesbaarheid. Zo is het principe dat standaard met
referentiegroepen wordt gewerkt losgelaten. Ook de berekeningen van het
zogenaamde artikel 12-toelatlngskaartje worden niet meer opgenomen. In
lijn daarmee worden in dit financiële onderzoek naar herindelingsvarianten
deze onderdelen dan ook niet meer aangetroffen.
Inzet gemeenten
De colleges van BBtW van de zes gemeenten hebben zich in het overieg
van 30 oktober 2009 bereid verklaard de noodzakelijke informatie aan BZK
en de provincie aan te leveren.
Het concept van het eindrapport is aan de gemeenten voorgelegd voor een
zo goed mogelijke controle op eventuele feitelijke onjuistheden en
onduidelijkheden. Ook Is de gemeenten verzocht om zo mogelijk een
verklaring te geven voor opmerkelijke constateringen.

Per gemeente hebben de volgende personen daarvoor als aanspreekpunt
gediend:
Bergambacht
: Sylvia van der Ruit (adjunct directeur)
Krimpen aan den Ijssel
: Jan van der Giessen
Nederlek
: Erie Eland (afdelingshoofd Financiën en DIV)
Ouderkerk
: Kees Dijksman (beleidsadviseur financiën)
en Wim Dokter, (hoofd IBB)
Schoonhoven
: De heer J.M. Kuijlenburg
Vlist
: de heer R.H. van Eijsden (teamleider
Financiën).
De vier herindelingsvarianten
In het ambtelijk overieg van 28 oktober 2009, bestuuriijk geaccordeerd op
30 oktober 2009, is onder andere afgesproken dat er vier
herindelingsvarianten zulien worden onderzocht, te weten:
1.
K6(fusie Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) is één gemeente;
2.
K5(fusie Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist)
en Kla(zelfstandig Krimpen aan den IJssel) is twee gemeenten;
3.
K4(fusie Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en
K2(fusie Krimpen aan den IJssel en Nederlek) Is twee gemeenten;
4.
K4(fusie Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en
Kla(zelfstandig Krimpen aan den IJssel) en Klb(zelfstandig
Nederiek) is drie gemeenten.
Structuurkenmerken
Om een indruk te krijgen van de verschillen/overeenkomsten van de zes
huidige gemeenten wordt in de volgende tabel inzicht geboden in de
(belangrijkste) structuurkenmerken, die bij de verdeling van de algemene
uitkeringen uit het gemeentefonds een rol spelen.
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B e l a n g r i j k s t e b e v i n d i n g e n v a n het f i n a n c i e e l o n d e r z o e k
Dit financiële onderzoek naar herindelingsvarianten heeft als centrale
probleemstelling:
'Geef e e n b e e l d van de f i n a n c i ë l e p o s i t i e van d e v i e r h e r i n d e t i n g s v a r i a n t e n d o o r o n d e r z o e k n a a r de f i n a n c i ë l e p o s i t i e van d e h u i d i g e
gemeenten en verschaf inzicht in de belangrijkste financiële
effecten van een herindeling.'
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de centrale probleemstelling
opgedeeld ln vier onderzoeksvragen. Deze zijn:
1. Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen die zich bij een
herindeling voordoen?;

2.

3.

4.

Wat kan aan de hand van de begroting 2010, de meerjarenraming
2011 tot en met 2013 en de gemeenterekeningen vanaf 2004 over
de financiële positie van de huidige gemeenten en de vier
herindelingsvarianten worden gezegd?;
Hoe verhouden de nettolasten van de vier herindelingsvarianten
zich in 2009 tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering
en hoe is dat beeld te verklaren vanuit de nettolasten van de blj de
herindelingsvarianten betrokken gemeenten?;
Wat zijn de verschillen tussen de huidige gemeenten onderling en
de vier herindelingsvarianten bij de belastingen/heffingen en de
personeelsomvang?

Hiema wordt op deze vier onderzoeksvragen nader ingegaan.
1

W a t z i j n d e b e l a n g r i j k s t e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e z i c h b i j een
herindeling voordoen?

Daling algemene uitkering
Na de herindeling zal de algemene uitkering van de heringedeelde
gemeenten op basis van de gegevens 2009 structureel lager zijn dan de
optelsom van de algemene uitkeringen van de huidige gemeenten. Dat
wordt vooral veroorzaakt doordat bij de herindelingsvarianten het vaste
bedrag maar éénmaal wordt ontvangen, terwijl nu alle herindelingspartners
dit bedrag nog hebben. Voor een nadere detaillering van de wijziging van
de algemene uitkering wordt verwezen naar bijlage 1 1 . Voor alle
duidelijkheid: een nieuwe gemeente krijgt een even hoge algemene
uitkering als vergelijkbare andere gemeenten met dezelfde
structuurkenmerken. Zie voor de structuurkenmerken van de huidige
gemeenten en de herindelingsvarianten paragraaf 1.5.
Mutatie alqemene uitkerinq bii een eventuele herindelinq afqerond x € 1.000
Herindelingsvarianten
K6
K5
KA
K2

verschil absoluut x
€ 1.000 (afgerond)

verschil in %

-1.799

-2,38

-1.160
-978
-586

-2,93
-2,67
-1,51

verschil per
inwoner x e 1
-22
-27
-25
-14

Uit de tabel blijkt dat de verschillen per inwoner elkaar voor de
herindelingsvarianten K6, K5 en K4 niet veel ontlopen. Bij de
herindelingsvariant K2 treedt het kleinste verschil per inwoner op. Dat
laatste is te verklaren omdat bij deze variant slechts twee gemeenten
worden samengevoegd.
Voor een gedetailleerde opbouw van de vergelijking tussen de algemene
uitkering van de huidige gemeenten en de herindelingsvarianten wordt
verwezen naar bijlage l l A tot en met I I E .
Ontwikkelingen aan de lastenkant
Nu duidelijk is hoe de algemene uitkering zich ontwikkelt, dringt zich de
vraag op welke lasten er op kortere of langere termijn (vanzelf) zullen of
(bewust) kunnen dalen om baten en lasten in evenwicht te houden.
Allereerst zal een relatie gelegd kunnen worden tussen de terreinen
waarop zich de daling van de algemene uitkering voordoet. Meest in het
oogspringend is de daling van het vaste bedrag. De hiermee
samenhangende lasten nemen als gevolg van de afname van het aantal
gemeenten af. Het betreft hier onder meer lasten als gevolg van
besparingen op bestuurskosten (raad, college, griffie, rekenkamer,
gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder
gemaakt zullen worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de

-O

besparing mogelijk wat vertraagd worden gerealiseerd. Via
efficiencyvoordelen zal de gemeente de daling van de algemene uitkering
kunnen opvangen.

ta
NI
%8I

Personeelsomvang
Verder doen zich kosten- en schaaleffecten voor bij de (om)vorming en
inrichting van de (nieuwe) ambtelijke organisatie. Gebruikmakend van
kengetallen van de vergelijkbare groottegroepen is de volgende
indicatieve formatie berekend voor de vier herindellngsvarianten uitgedrukt
in fuiltlmerequivalent (fiie) (stand gegevens ABP december 2007) met een
bijbehorend loonsom (peil 2007, exclusief werkgeverslasten).
Deze indicatie ligt overigens boven de per december 2007 geregistreerde
formatie van de herindelingsgemeenten samen, met uitzondering van de
loonsom van de herindelingsvariant K4 en K2. Bij dit alles is geen rekening
gehouden met verschillen in uitbesteding, de inzet van personeel van
derden, enzovoorts. De formatie van de Gemeenschappelijke regeling K5 is
dus niet meegenomen in de formatie, evenals de formatie van de andere
Gemeenschappelijke Regelingen, zoals het ISMH en het SVHW enz.
De herindelingsvariant K5 heeft de laagste feitelijke formatie. Dat komt
door het wegvallen van het hogere aantal formatieplaatsen bij Krimpen aan
den IJssel te weten 5,4 fte's per 1.000 inwoners. Zie hoofdstuk 6 en bijlage
9 voor meer informatie.
O v e r z i c h t a a n t a l fte's en l o o n s o m
Herindellngsvarianten Huidig
gemiddelde
aantal
formatleplaat
sen per l.OOO
Inwoners
K6
KS
K4
K2
Bergambacht
Krimpen aan den IJssel
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vllst

huidiqe qemeenten en herindelinqsvarianten
Indicatief
Indicatief aantal Huidige
Indicatieve
aantal
formatieplaatsen gemiddelde gemiddelde
formatieplaats conform
loonsom
loonsom
en conform
vergelijkbare
conform de
vergelijkbare sodale structuurgnDottegroep
groottegroep centrumfunctie

5,8
5,5
5,7
5,9
4.6
6.1
4.6
6.0
6.2
6.0

B.6
8,6
6.B
6.8
6.2
6.8
6.5
6.2
6,5
6.2

6,3
5,3
6.3
6,3
6,1
6.3
6.1
6.8
7.3
6.1

40.645
40.617
40.890
40,426
42.924
40.688
39.721
39.977
41.616
39.231

41.084
41.084
40.354
40.354
39.978
40.354
39.725
39.978
39.725
39.978

Frictiekosten
Onder frictiekosten worden verstaan de incidentele lasten die nodig zijn
voor de voorbereiding en implementatie van de nieuwe organisatie. Deze
zogenaamde frictiekosten worden gerekend tot de lasten van herindeling.
Het gaat hier om lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en
die per definitie extra en tijdelijk zijn. Bij samenvoeging van gemeenten
daalt de algemene uitkering tot het niveau van al bestaande gemeenten
met vergelijkbare structuurkenmerken. De daling maakt daarom geen
onderdeel uit van de lasten die verbonden zijn aan herindeling. Nieuwe
lasten die gerelateerd zijn aan de grootte van de nieuwe gemeente
(bijvoorbeeld als gevolg van hogere salarisschalen) worden eveneens niet
aan de herindeling toegerekend.
Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling is bedoeld om in de friaiekosten
tegemoet te komen. Deze tijdelijke maatstaf zou op basis van de
inwonersgegevens van 2009 uitkomen op de volgende bedragen. Hierbij is
gerekend met een uitkeringsfactor voor het jaar 2013 van 1,503 (conform
de septembercirculaire 2009). Indien de beheerders van het
gemeentefonds in komende circulaires een andere uitkeringsfactor
vaststellen, dan wijzigt ook de opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf.
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Totale opbrengst tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling
Herindelingsvarianten

In absolute bedragen
x€ 1

bedragen per
inwoner x C l

K6

21.196.878

256

K5
K4
K2

16.675.985
12.329.378
4.520.893

309
311
105

Deze bedragen zouden voldoende moeten zijn om de lasten van de
zogenaamde frictiekosten op te vangen.
De opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt vooral
bepaald door het aantal gemeenten dat wordt samengevoegd en het aantal
Inwoners dat daarbij betrokken is. In het algemeen geldt dat hoe meer
gemeenten worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente, de
herindeling omvangrijker is en meer frictiekosten met zich mee zal
brengen. Er is ook een relatie te leggen met het inwonertal van de bij een
herindeling betrokken gemeenten. Daar staat dan ook een hogere
compensatie tegenover vanuit de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.
Vooreen gedetailleerde berekening van deze tijdelijke verdeelmaatstaf
wordt verwezen naar bijlage 12.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de tijdelijke verdeelmaatstaf
herindeling met ingang van 2009 is verruimd, waardoor gemeenten die
herindelen een hoger bedrag ontvangen dan voorheen.
Effect op woonlasten
Wlj hebben in de volgende tabel berekend wat de mutaties in de
woonlasten voor eigenaren van woningen zouden zijn geweest als de vier
herindelingsvarianten op 1 januari 2010 tot stand zouden zijn gekomen en
een OZB-opbrengst voor de woningen geraamd zou worden gelijk aan de
totaalopbrengst van de bij de herindelingsvariant betrokken gemeenten.
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2 . 4 . 1 M u t a t i e w o o n l a s t e n 2 0 1 0 v o o r de v i e r h e r i n d e l i n q s v a r i a n t e n ( b e d r a q e n x € 1)
Gemeenten/
herindellngsvarianten

Mutatie OZB-pc rcentage
OZB-%
opbrengst
wozwoningen
waarde
OZB
etgenaar
woningen
woningen
2010
x€,1
miljoen

Mutatie
OZBpercontage
in%

Mutatie
Afvalstoffenheffing
meerpersoonshuishoudens

afvalstoffenheffing en rioolrecht
Rioolrecht
Mutatie
Mutatie
afvalstoffen- meerperRioolrecht
soonshuisheffing
houdens

Berqambachl

1.252

0,09400

1.176.791

5.8%

277

9%

284

-16%

Krimpen aan den IJssel

2.981

0.10970

3,270.490

-9,3%

313

-4%

218

10%

1.485

0.09860

1.464.017

0.9%

326

-7%

225

6%

779

0.10820

843.000

-8,1%

290

4%

230

4%

Nederlek
Ouderiterk
Schoonhoven

1.206

0,08140

961.605

22,2%

273

11%

255

•6%

Vlist

1.206

0,09350

1.128.000

6,4%

299

1%

260

-8%

K r i m p e n e r w a a r d (K6)

8.909

0.09949

8.863.903

Berqambachl

1.252

0.09400

1.176.791

0.4%

277

7%

284

-10%

Nederiek

1.485

0.09860

1.464.017

-4.3%

326

-9%

225

13%

779

0.10820

843.000

-12.8%

290

2%

230

B%

Ouderkerk

239

302

Schoonhoven

1.206

0.08140

981.605

15.9%

273

8%

255

-2%

Vlist

1.206

0.09350

1,128.000

0.9%

299

-1%

260

-4%

K r i m p e n e r w a a r d {K5)

5.928

0.09435

5.593.413

Berqambacht

1.252

0.09400

1.176.791

-1.1%

277

2%

284

-9%
12%

Ouderkerk

249

296

779

0,10820

843.000

-14.1%

290

-2%

230

Schoonhoven

1.206

0.08140

981.605

14,2%

273

4%

255

1%

Vlisl

1.206

0.09350

1,128.000

-0,6%

299

-5%

260

-1%

K r i m p e n e r w a a r d (K4)

4.443

0,09293

4.129.396

Krimpen aan den IJssel

2.981

0.10970

3.270.490

-3.4%

313

1%

218

1%

Nederiek

1.485

0,09860

1.464,017

7.5%

326

-3%

225

-2%

K r i m p e n e r w a a r d (K2)

4.466

0,10601

4.734.507

284

318

258

220

Uit de tabei blijkt dat in 2010 voor de huidige gemeenten het OZBpercentage het hoogst is in Krimpen aan den IJssel, de afvalstoffenheffing
het hoogst is in Nederiek (€ 326) en het rioolrecht het hoogst is in
Bergambacht (€ 284).
De stijging in de OZB-percentages voor woningeigenaren bij een eventuele
herindeling op basis van de gegevens 2010 zou in de herindelingsvarianten
K6, K5 en K4 het grootst zijn voor Schoonhoven, Bij de K2 is de stijging
van het OZB-percentage het hoogst in Nederiek.
Voor de K6-variant is de stijging voor het rioolrecht voor Krimpen aan den
IJssel het grootst. Bij de K5-variant heeft Nederiek de grootste stijging. Bij
de K4 geldt dat voor de gemeente Ouderkerk en bij de K2 voor Krimpen
aan den IJssel.
In de herindelingsvarianten K6, K5 en K4 zou de stijging van de
afvalstoffenheffing het grootst zijn voor Schoonhoven. In de K2 geldt dit
voor de gemeente Krimpen aan den IJssel.
De OZB-percentages zouden respectievelijk in de K5 en K4 het meeste
dalen in de gemeente Ouderkerk. In de K6 en K2 zou dat gelden voor de
gemeente Krimpen aan den IJssel.
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Het besluit over de OZB-percentages en de tarieven riool en reiniging na
herindeling is uiteraard ter bepaling van de nieuwe raad. De ontwikkeling
van deze percentages en tarieven kunnen worden beïnvloed door
beleidskeuzes. Denk aan beleidsintensiveringen, een nieuw rioleringsptan
of bij de reinigingsrechten aan de toekomstige wijze van inzameling o f d e
afloop van de huidige inzamelingscontracten.
Vanzelfsprekend zullen als gevolg van hertaxaties en tariefmutaties de
harmonisatie-effecten bij de bij de herindeling betrokken gemeenten in de
komende jaren wijzigen. Zo worden de mutaties OZB-opbrengst bij de
woningen deels veroorzaakt door waardeverschil tussen de woningen en
deels door verschil in OZB-percentages.
Voorbereiding van de harmonisatie van belastingenverordeningen
voorafgaand aan de herindeling is aan te bevelen. Volledige harmonisatie
van de OZB-percentages tussen nu en een beoogde herindelingsdatum ligt
echter minder voor de hand. Als tussenoplossing kari daar waar mogelijk
worden gekozen voor het naar elkaar toegroeien van de OZB-percentages.
Het effect van de herindeling op de OZB-lasten voor de burgers is in beeld
gebracht in de voigende tabel voor een fictieve woning met een WOZwaarde van € 265.000.

Tabel 2.4.2 Mutatie woonlasten voor eiqenaren van een woninq {bedraqen x € 1 )
Gemeenten/
herindellngsvarianten

WOZ-waarde
€265.000

AfvalstoffenhcfHng

Rióolheffing

Totaal
woonlasten

Verschil

Berqambacht

249

277

284

811

-0.7%

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-2.1%

Nederlek

261

326

225

812

-0.9%

Ouderkerk

287

290

230

807

-0.2%

Schoonhoven

216

273

255

744

8,2%

Vlist

248

299

260

806

-0.1%

Krimpenenwaard (K6)

264

302

239

805

Berqambacht

249

277

284

811

-1.9%

Nederlek

261

326

225

812

-2.1%

Ouderkerk

287

290

230

807

-1.4%

Schoonhoven

216

273

255

744

6.9%

Vlist

248

299

260

806

-1.3%

K r i m p e n e r w a a r d (K5)

250

296

249

795

Berqambacht

249

277

284

811

-2.8%

Ouderkerk

287

290

230

807

-2.3%

Schoonhoven

216

273

255

744

5.9%

Vlist

248

299

260

806

-2.3%

K r i m p e n e r w a a r d (K4)

246

284

258

788

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-0.4%

Nederlek

261

326

225

812

0,8%

K r i m p e n e r w a a r d (K2)

281

318

220

819
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Uit deze tabel blijkt dat voor een eigenaar van een woning met een WOZta
waarde van € 265.000 de woonlasten in de herindelingsvarianten K6, K5
*sJ
en K4 in de gemeente Schoonhoven stijgen terwijl voor de overige
fiü
gemeenten sprake is van een (lichte) daling. Bij de K2 is nauwelijks sprake
van een wijziging in de woonlastendruk.
Effect op spedfieke uitkeringen
Het is mogelijk dat zich na een herindeling schaaleffecten voordoen ten
aanzien van specifieke uitkeringen.
•Een voorbeeld van een schaaleffect dat zich kan voordoen is de specifieke
uitkering op basis van de Wet werk en bijstand. Het aandeel dat een
gemeente van het macrobudget krijgt wordt voor gemeenten In
verschillende grootteklassen namelijk verschillend vastgesteld. Kleine
gemeenten (maximaal 25.000 inwoners) krijgen een aandeel dat wordt
vastgesteld op basis van de WWB-uitgaven twee jaren voortieen (t-2)
(historische verdeling). Grote gemeenten (meer dan 40.000 inwoners)
krijgen een aandeel dat wordt vastgesteld op basis van objectieve
gegevens van de desbetreffende gemeente (objectieve verdeling).
Middelgrote gemeenten (25.000 tot 40.000 Inwoners) krijgen een aandeel
dat is vastgesteld deels op basis van de historische verdeling en deels op
basis van de objectieve verdeling. Na een eventuele herindeling is het
mogelijk dat een (nieuwe) gemeente per 2011 in de categorie *grote
gemeenten' gaat vallen. Dit betekent dat het budgetaandeel geheel op
basis van objectieve gegevens berekend zal worden. Dtt zal leiden tot een
verschil met de optelsom van de individuele budgetten, hoe groot (en
welke kant op) dat verschil zal zijn, is op dit moment moeilijk te
voorspellen.
Het financiële belang van de nieuwe gemeente
Een gemeentelijke herindeling kan gepaard gaan met het verschijnsel dat
de bij een herindeling betrokken gemeenten in de periode voorafgaand aan
de herindeling meer (investerings)uitgaven doen, dan in een situatie
zonder herindeling zou zijn gedaan. Het financiële toezicht bij herindeling
door de provincie is erop gericht dit te voorkomen door het financiële
belang van de nieuwe gemeente te behartigen. Nog beter en eerder zijn de
belangen van de nieuwe gemeente gewaarborgd als de blj een herindeling
betrokken gemeenten komen tot een werkwijze waarbij wordt bevorderd
dat bestuurders en raadsleden over de schaal van de afzonderlijke
gemeenten heen kijken. Het herindellngtoezicht in Zuid-Holland is hierop
gericht, onder meer door samen met de blj een herindeling betrokken
gemeenten te komen tot afspraken over de wijze waarop voorstellen met
financiële gevolgen onderiing worden afgestemd.
Ovenge finandële aandachtspunten
Harmonisatie van het financiële beleid van de bij een herindeling betrokken
gemeenten in de periode voorafgaand aan een herindeling is van groot
belang. Het betreft hier zaken als activeringsmethoden, afschrijving,
afdekking risico's. Inzet reserves en nieuw beleid. De onderlinge
vergelijkbaarheid van de bij een herindeling betrokken gemeenten wordt
hierdoor verbeterd en ze komen 'schoon over'. Wel heeft dit schoon
overkomen veelal gevolgen voor de reservepositie. Door deze harmonisatie
wordt de opstelling van zowel de eerste begroting als de beginbalans van
een nieuwe gemeente vergemakkelijkt. Verder is inzicht in eventuele
achterstanden bij beheer en onderhoud van belang gezien de investeringen
die gepaard gaan met het wegwerken er-van. Denk hierbij aan
kapitaalgoederen, bestemmingsplannen, archieven en administraties. Tot
slot wordt de suggestie gedaan om bij de soms noodzakelijke uittreding uit
gemeenschappelijke regelingen of andere organisaties naast het bepalen
van de uittredingskosten vooral ook oog te hebben voor maatregelen of
afspraken die de uittredingslasten kunnen beperken.
15
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W a t k a n aan de h a n d v a n de b e g r o t i n g 2 0 1 0 , d e
m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 1 t o t en m e t 2 0 1 3 en d e
g e m e e n t e r e k e n i n g e n v a n a f 2 0 0 4 over de f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n
de h u i d i g e g e m e e n t e n e n d e v i e r h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n w o r d e n
gezegd?

Hierna wordt in de onderdelen A en B ingegaan op de financiële positie
van de huidige gemeenten respectievelijk de vier herindelingsvarianten.
A

Samenvatting financiële positie huidige gemeenten

Voorafgaande opmerkingen
Voor het inzichtelijk maken van de financiële situatie van de huidige
gemeenten is uitgegaan van de begroting 2010 en de meerjarenraming
2011-2013. Het onderzoek beperkt zich tot de door de gemeenteraden
genomen besluiten ten grondslag liggend aan de in beeld gebrachte
financiële positie. De budgettaire effecten van de mei- dan wel de
septembercirculaire 2009 zijn hierbij betrokken. De negatieve financiële
gevolgen van de meicirculaire 2009 hebben effect voor alle gemeenten In
Nederland.
In het navolgende is een korte samenvatting opgenomen van de in
hoofdstuk drie beschreven financiële positie van de bij dit financieel
onderzoek betrokken gemeenten. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat een
volledig beeld, inclusiefde noodzakelijke nuancering, is terug te vinden in
hoofdstuk drie.
Waar in onderstaande samenvatting wordt gesproken over rekening- of
begrotingssaldi wordt bedoeld de rekening- en begrotingssaldi zoals deze
zijn opgenomen in de jaarrekeningen en begrotingen van de gemeenten.
Bergambacht
De jaarrekeningen 2004 tot en met 2008 sluiten met batige saldi. De
begroting 2010, inclusief de 1* wijziging sluit met een nadelig saldo en is
materieel niet in evenwicht. De oorzaak hiervan is dat het
begrotingsresultaat per saldo zodanig positief is beïnvloed door incidentele
baten, dat dit teidt tot een structureel nadelig effect. In de
meerjarenramingen 2011-2013 wordt het materiële evenwicht weer
hersteld.
De gemeente heeft voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen. De algemene reserve neemt in de
periode tot en met 2013 toe.
Enkele beheerplannen moeten in 2010 en volgende jaren geactualiseerd
worden. De gemeente voert geen actief grondbeleid.
Krimpen aan den IJssel
De jaarrekeningen 2004 tot en met 2008 sluiten met batige saldi. De
begroting 2010 en de jaarschijf 2011 van de meerjarenramingen 2 0 1 1 2013 hebben een batig saldo, de jaarschijven 2012 en 2013 sluiten met
nadelige saldi.
De gemeente heeft in 2010 voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen. De beheerplannen zijn actueel. De
gemeente heeft een gezonde financiële positie van de grondexploitatie,
maar geeft wel aan dat voorzichtigheid Is geboden, omdat voor diverse
grondcomplexen nog veel onzeker Is, evenals van een aantal ROprojecten. Enkele projecten beslaan een lange periode en betreffen voor
de Krimpense schaal omvangrijke bedragen.
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De jaarrekeningen 2004 tot en met 2008 sluiten met batige saldi. De
0
begroting 2010 heefteen batig saldo, de meerjarenramingen 2011-2013
Q
sluiten met nadelige saldi.
De gemeente heeft voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen. De omvang van de algemene
reserve daalt in de periode tot en met 2013.
Enkele beheerplannen moeten In 2010 en volgendejaren geactualiseerd
worden. Voor wat betreft het wegenbeheerplan heeft de gemeente in de
begroting 2010 opgenomen dat (in negatieve zin) wordt afgeweken van de
CROW-normering.
De gemeente heeft een gezonde financiële positie van de grondexploitatie.
Ouder/fer/f
De jaarrekeningen 2004 tot en met 2007 sluiten met nadelige saidi. De
jaarrekening 2008 sluit met een batig saldo. De financiële positie van
Ouderkerk was aanleiding om voor 2008 en 2009 een artikel 12-aanvraag
in te dienen. Het arttkel 12-onderzoek is inmiddels afgerond. Het tweede
en tevens laatste artikel 12-rapport van de inspecteur van het ministerie
van BZK is in december 2009 uitgebracht. In zijn rapport adviseert de
Inspecteur Ouderkerk C 3.675.000 artikel 12-steun te verlenen voor het
wegwerken van het achterstallig onderhoud wegen en van de negatieve
algemene reserve. In de begroting 2010 en de meerjarenraming 2 0 1 1 2013 is de gemeente ervan uitgegaan dat de beheerders van het
gemeentefonds het advies van de Inspecteur zullen overnemen. Op basis
daarvan presenteert de gemeente een sluitende begroting 2010-2013.
De risico's zijn geïnventariseerd en zijn financieel vertaald. Ervan
uitgaande dat de negatieve aigemene reserve met artikel 12-steun wordt
weggewerkt dan nog Is de weerstandscapaciteit ontoereikend om de
risico's op te kunnen vangen. De gemeente heeft weliswaar stille reserves,
deze zijn echter niet op korte termijn te gelde te maken. De negatieve
algemene reserve in 2010 wordt in de periode tot en met 2013
weggewerkt tot nihil.
Enkele beheerplannen moeten in 2010 en volgendejaren geactualiseerd
worden. De gemeente heeft een gezonde financiële positie van de
grondexploitatie.
Schoonhoven
De jaarrekening 2004 sluit met een nadelig saldo, die van de jaren 2005
tot en met 2008 sluiten met batige saldi. De begroting 2010 heeft een
batig saldo, de meerjarenramingen 2011 en 2012 sluiten met nadelige
saldi. De jaarschijf 2013 van de meerjarenramingen sluit met een batig
saldo.
De gemeente heeft voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen. De omvang van de algemene
reserve daalt in de periode tot en met 2013.
De meeste beheerplannen zijn actueel. In 2009 is de gemeente gestart
met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan, mede in
verband met de invoering van de Wet verankering en bekostiging
gemeentelijke watertaken.
De gemeente voert bij voorkeur een passief grondbeleid en heeft een
bescheiden grondpositie. De financiële positie van de grondexploitatie is

gezond.
Vlist
De jaarrekening 2004 sluit met een nadelig saldo, die van de jaren 2005
tot en met 2008 sluiten met batige saldi. De begroting 2010 heeft een
batig saldo, de meerjarenramingen 2011-2013 sluiten met nadelige saldi.
De risico's zijn slechts gedeeltelijk gekwantificeerd, zodat niet met
17

zekerheid kan worden vastgesteld of de weerstandscapaciteit voldoende is
om de (gekwantificeerde) risico's op te vangen. De omvang van de
algemene reserve vertoont een lichte daling in de periode tot en met

2013.
Enkele beheerplannen moeten in 2010 en volgendejaren geactualiseerd
worden. Het op peil brengen van het onderhoudsniveau van de gebouwen
zal tot medio 2011 in beslag nemen.
De gemeente heeft een gezonde financiële positie van de grondexploitatie.
8 . Financiële p o s i t i e van de h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
Voorafgaande opmerkingen
Zoals eerder vermeld zal na de herindeling de algemene uitkering van de
heringedeelde gemeenten op basis van de gegevens 2009 structureel
lager zijn dan de optelsom van de algemene uitkeringen van de huidige
gemeenten. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat bij de
herindelingsvarianten het vaste bedrag maar éénmaal wordt ontvangen,
terwijl nu alie herindelingspartners dit bedrag nog hebben. Voor alle
duidelijkheid: een nieuwe gemeente krijgt een even hoge algemene
uitkering als vergelijkbare gemeenten met dezelfde structuurkenmerken
waardoor zij een in principe gelijkwaardige voorzieningencapaciteit heeft.
De vraag rijst dan welke lasten op kortere of langere termijn (vanzelf)
zullen of (bewust) kunnen dalen om baten en lasten in evenwicht te
houden. Allereerst zal een relatie gelegd kunnen worden tussen de
terreinen waarop zich de daling van de algemene uitkering voordoet.
Meest in het oogspringend is de daling van het vaste bedrag. De hiermee
samenhangende lasten nemen als gevolg van de afname van het aantal
gemeenten af. Het betreft hier onder meer lasten als gevolg van
besparingen op bestuurskosten (raad, college, griffie, rekenkamer,
gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder
gemaakt zullen worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de
besparing mogelijk wat vertraagd worden gerealiseerd. Via
efficiencyvoordelen zal de gemeente de daling van de algemene uitkering
kunnen opvangen.
Daarnaast ontvangt de nieuwe gemeente een bijdrage op grond van de
tijdelijke maatstaf herindeling. Deze is bedoeld om in de frictiekosten
tegemoet te komen. Onder frictiekosten worden verstaan de incidentele
lasten die nodig zijn voor de voorbereiding en implementatie van de
nieuwe organisatie. Het gaat hier om iasten die zonder herindeling niet
gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. De
opbrengst van de tijdelijke maatstaf herindeling zou voldoende moeten
zijn om de tasten van de zogenaamde frictiekosten op te vangen.
Op basis van het vorenstaande is onze conclusie dat er geen financiële
belemmeringen bestaan voor de keuze van één van de vier varianten. Wel
gelden voor de verschillende varianten een aantal (financiële)
aandachtspunten. Onderstaand wordt hier per variant nader op Ingegaan.
Toezichtregime 2010
De gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek,
Schoonhoven en Vlist zijn door de provincie voor het begrotingsjaar 2010
onder het repressieve toezicht geplaatst, met per gemeente enkele
aandachtspunten. De gemeente Ouderkerk is onder preventief toezicht
geplaatst. De reden hiervan is dat de gemeente er In de
meerjarenbegroting 2010-2013 van is uitgegaan dat artikel 12-steun zal
worden verleend voor het wegwerken van de negatieve algemene reserve
en van het achterstallig onderiioud wegen. Op het moment van
samenstelling van deze rapportage bestaat daarover nog geen zekerheid.
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De beheerders van het gemeentefonds zullen daarover, nadat het artikel
12-rapport is uitgebracht en de Raad voor de financiële verhoudingen en
de provincie hun advies over de artikel-12 rapport hebben uitgebracht,
nog een besluit over de artikel 12-bijdrage moeten nemen. Naar
verwachting zal dit besluit uiteriijk voor 1 juni 2010 worden genomen.
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Meerjarenramingen 2010-2013
Ook ons land is getroffen door de economische crisis. In 2009 zijn in een
overieg tussen de VNG, het IPO en BZK nadere afspraken gemaakt hoe In
deze moeilijke financiële situatie omgegaan moet worden met het
financieel toezicht op gemeenten. Zowel via de ledenbrief van de VNG van
2 juli 2009 als door de toezichthouder zijn de gemeenten hierover
geïnformeerd. In het kort komt het hier op neer dat repressief toezicht van
toepassing is indien de begroting 2010 materieel sluitend is, ook indien de
meerjarenraming voor de jaren 2 0 1 1 , 2012 en 2013 niet sluit. De
meerjarenraming kan dan, indien nodig sluitend worden gemaakt met
taakstellende/richtinggevende bezuinigingen. Concrete invulling zal echter
wel na 2010 moeten plaatsvinden naar de dan geldende inzichten. Bij de
begroting 2011 moet derhalve weer sprake zijn van een materieel
sluitende meerjarenraming.
Van repressief toezicht is ook sprake wanneer een tekort ontstaat door
versnelling van investeringen. Daarover zijn in het akkoord afspraken
gemaakt. In dit geval dienen maatwerkafspraken met de toezichthouder te
worden gemaakt.
Voomamelijk als gevolg van voornoemde ontwikkelingen heeft van de 74
gemeenten in Zuid-Holland een groot deel (42 gemeenten) een sluitende
begroting 2010 en een niet sluitende meerjarenraming gepresenteerd.
Ook bij de meeste Krimpenerwaard-gemeenten zijn deze effecten
zichtbaar. Bij de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Nederiek,
Schoonhoven en Vlist laten de meerjarenramingen nadelige saldi zien. De
gemeenten Nederiek en Vlist voor de jaarschijven 2011-2013, Krimpen
aan den IJssel voor de jaarschijven 2012 en 2013 en Schoonhoven voor
de jaarschijven 2011 en 2012.
In de begrotingsbrieven 2010 heeft de provincie nu reeds aandacht
gevraagd voor de ontwikkelingen in 2 0 1 1 . Op dit moment is nog niet
duidelijk wat de effecten van de huidige economische crisis voor de
komende jaren zullen zijn. Dit geldt ook voor de doorwerking van de
accressen van het gemeentefonds. Vooralsnog gaat de provincie er van uit
dat de criteria van de gemeentewet voor sluitendheid van de begroting In
2011 onverkort van toepassing zullen zijn. Dit betekent dat sprake dient te
zijn van een materieel sluitende begroting 2 0 1 1 . Indien geen sprake is van
een materieel sluitende begroting 2011, dient de meerjarenraming 20122014 uiteriijk in 2014 materieel sluitend te zijn. De provincie heeft de
gemeenten verzocht de gevolgen van de economische crisis voor de
financiële positie van de gemeente te betrekken bij het nieuwe
collegeakkoord en de bijbehorende gevolgen voor de kademota 2 0 1 1 .
Ontwikkelingen grondexploitatie in relatie tot economische crisis
In de begrotingsbrieven 2010 heeft de provincie, voor zover van
toepassing, tevens aandacht gevraagd voor de grondexploitatie.
Binnen de gemeentelijke grondexploitatie gaan relatief grote bedragen
om. Er spelen hier kansen maar ook grote risico's. In de
begrotingscirculaire van 31 maart 2009 heeft de provincie aandacht
besteed aan de effecten van de huidige economische crisis op de
grondexploitaties. Daarnaast heeft er om een goed inzicht te verkrijgen in
de eventuele gevolgen daarvan in het voorjaar een inventarisatie
plaatsgevonden bij alle gemeenten in Zuid-Holland. Vanuit deze
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inventarisatie blijkt dat dit onderwerp een punt van aandacht is bij alle
gemeenten.
Omdat het eind van de crisis nog niet in zicht is zal het monitoren en tijdig
actualiseren van de grondexploitatie en het zo nodig nemen van
maatregelen ook voor de komende periode van belang zijn.
Hierna volgt een samenvattend overzicht met financiële aandachtspunten
per variant.
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S a m e n v a t t e n d o v e r z i c h t f i n a n c i ë l e a a n d a c h t s p u n t e n pe r v a r i a n t
K5 ( B e r g a m b a c h t ,
K6 ( B e r g a m b a c h t ,
Krimpen a / d IJssel,
Nederlek, Ouderkerk,
Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven, Vlist)
Schoonhoven, Vlist)
Begrotings- en rekeningsaldi Alle gemeenten batig saldo
Alle gemeenten batig saldo
rekening 2008
rekening 2008
Bergambacht in 2010 nadelig Bergambacht in 2010 nadelig
saldo. Overige gemeenten
saldo. Overige gemeenten
batig saldo.Bergambacht en
batig saldo.Bergambacht en
Ouderkerk batige saldi 2 0 1 1 - Ouderkerk batige saldi 20112013, Overige gemeenten
2013. Overige gemeenten
alle jaarschijven 2011-2013
alle jaarschijven 2011-2013
nadelige saldi, behoudens
nadelige saldi, behoudens
jaarschijf 2013
jaarschijf 2011 Krimpen aan
den IJssel en jaarschijf 2013
Schoonhoven.
Schoonhoven.

Weerstandsvermogen In
relatie tot risico's

Woonlastendruk voor de
eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden

K4 ( B e r g a m b a c h t ,
Ouderkerk, Schoonhoven,
Vlist)

K2 ( K n m p e n a / d I J s s e l ,
Nederlek)

Alle gemeenten batig saldo
rekening 2008
Bergambacht in 2010 nadelig
saldo. Overige gemeenten
batig saldo.Bergambacht en
Ouderkerk batige saldi 20112013. Overige gemeenten
alle jaarschijven 2011-2013
nadelige saldi, behoudens
jaarschijf 2013
Schoonhoven.

Beide gemeenten batig saldo
rekening 2008 en begroting
2010 en nadelige saldi
2011-2013, behoudens
jaarschijf 2011 Krimpen aan
den IJssel.

Beide gemeenten hebben
voldoende
weerstandscapaciteit.

Bergambacht, Krimpen a/d
IJssel, Nederiek en
Schoonhoven (ruim)
voldoende
weerstandscapaciteit;

Bergambacht, Nederiek en
Schoonhoven (ruim)
voldoende
weerstandscapaciteit;

Bergambacht, en
Schoonhoven (ruim)
voldoende
weerstandscapaciteit;

Ouderkerk
weerstandscapaciteit
ontoereikend;

Ouderkerk
weerstandscapaciteit
ontoereikend;

Ouderkerk
weerstandscapaciteit
ontoereikend;

Vlist toereikendheid
onbekend (risico's slechts
gedeeltelijk gekwantificeerd)

Vlist toereikendheid
onbekend (risico's slechts
gedeeltelijk gekwantificeerd)

Vlist toereikendheid
onbekend (risico's slechts
gedeeltelijk gekwantificeerd)

€805
De inwoners van
Bergambacht, Krimpen aan
den IJssel, Nederiek,
Ouderkerk en Vlist gaan bij
harmonisatie van de tarieven
minder aan woonlasten
betalen. De inwoners van
Schoonhoven gaan blj
harmonisatie meer aan
woonlasten betalen.

C795
De inwoners van
Bergambacht, Nederiek,
Ouderkerk en Vlist gaan bij
harmonisatie van de tarieven
minder aan woonlasten
betalen. De inwoners van
Schoonhoven gaan bij
harmonisatie meer aan
woonlasten betalen.

€ 788
De Inwoners van
Bergambacht, Ouderkerk en
Vlist gaan bij harmonisatie
van de tarieven minder aan
woonlasten betalen. De
inwoners van Schoonhoven
gaan bij harmonisatie van de
tarieven meer aan
woonlasten betalen.

e 819
Bij harmonisatie is
nauwelijks sprake van een
wijziging van de
woonlastendruk.

£S£DÖGTD£TTÜE

Onderhoud openbare ruimte

Grondexploitatie

Ontwikkeling algemene
reserve 2010-2013

K6 ( B e r g a m b a c h t ,
Krimpen a / d IJssel,
Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven, Vlist)
In Bergambacht, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vllst Is voor
één of meer
kapitaalgoederen sprake van
achterstallig onderhoud.
Deze gemeenten hebben
maatregelen genomen om
het achterstallig onderhoud
weg te werken. Het
achterstallig onderhoud in de
gemeente Ouderkerk wordt
weggewerkt met behulp van
artikel 12-steun en een eigen
(financiële) Inspanning in de
komende jaren;

K5 ( B e r g a m b a c h t ,
Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven, Vlist)

K4 ( B e r g a m b a c h t ,
Ouderkerk, Schoonhoven,
Vlist)

K2 ( K r i m p e n a / d I J s s e l ,
Nederlek)

In Bergambacht, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist is voor
één of meer
kapitaalgoederen sprake van
achterstallig onderhoud.
Deze gemeenten hebben
maatregelen genomen om
het achterstallig onderhoud
weg te werken. Het
achterstallig onderhoud in de
gemeente Ouderkerk wordt
weggewerkt met behulp van
artikel 12-steun en een eigen
(financiële) inspanning In de
komende jaren;

In Bergambacht, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist is voor
één of meer
kapitaalgoederen sprake van
achterstallig onderhoud.
Deze gemeenten hebben
maatregelen genomen om
het achterstallig onderhoud
weg te werken. Het
achterstallig onderhoud in de
gemeente Ouderkerk wordt
weggewerkt met behulp van
artikel 12-steun en een eigen
(financiële) inspanning in de
komende jaren;

Beide gemeenten dienen een
aantal beheerplannen te
actualiseren.

Alle gemeenten dienen een
aantal beheerplannen te
actualiseren.
Bergambacht voert geen
actief grondbeleid. De
overige 5 gemeenten hebben
voor zover bekend geen
financiële problemen inzake
de grondexploitatie.
De algemene reserve daalt
licht in deze periode (van
€ 346 naar € 3 4 4 per
inwoner)

Alle gemeenten dienen een
aantal beheerplannen te
actualiseren.
Bergambacht voert geen
actief grondbeleid. De
overige 4 gemeenten hebben
voor zover bekend geen
financiële problemen inzake
de grondexploitatie.
De algemene reserve daalt in
deze periode van € 403 naar
e 369 per inwoner

Alle gemeenten dienen een
aantal beheerplannen te
actualiseren.
Bergambacht voert geen
actief grondbeleid. De
overige 3 gemeenten hebben
voor zover bekend geen
financiële problemen inzake
de grondexploitatie.
De algemene reserve daalt in
deze periode van e 299 naar
€ 267 per inwoner

Beide gemeenten hebben
voor zover bekend geen
financiële problemen inzake
de grondexploitatie.

De algemene reserve stijgt in
deze periode van e 389 naar
€ 414 per inwoner

Een eventuele keuze voor de variant K4-K2 of K 4 / K l a / K l b kan tot gevolg hebben dat de gemeenschappelijke regeling K5 van
rechtswege zal vervallen(zie artikel 4 1 , tweede lid, Wet arhi). Dit zal financiële- en organisatorische gevolgen voor de betrokken
gemeenten hebben en moet als een financieel risico worden beschouwd.
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Uit de landsdekkende prognoses (tabel 3.3.10a) van CBS Statline (Peari) Cü
blijkt dat in de periode 2010-2025 voor de Krimpenerwaard-gemeenten
niet of nauwelijks sprake is van bevolkingsdaling. Voor de gemeenten
Bergambacht, Krimpen aan den IJssel en Nederiek is zelfs sprake is van
een (lichte) stijging.
Voor de herindelingsvarianten K6, K5, K4 en K2 wordt in de periode 20102025 geen bevolkingsdaling verwacht.
3 Hoe v e r h o u d e n de n e t t o l a s t e n van d e h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n zich
in 2 0 0 9 t o t de ( n o r m ) v e r g o e d i n g van de a l g e m e n e u i t k e r i n g en
hoe is d a t b e e l d t e v e r k l a r e n v a n u i t d e n e t t o l a s t e n v a n d e b i j d e
herindelingsvarianten betrokken gemeenten?
Het referentiekader op basis waarvan de analyse plaatsvindt, is gebaseerd
op de Financiële-verhoudingswet. De belangrijkste uitgangspunten blj de
Financiële-verhoudingswet: globaal, kostengeorienteerd, rekening houdend
met structuurkenmerken en de mogelijkheid zelf Inkomsten te verwerven,
zijn ook toegepast in dit referentiekader.
De verdeling is kostengeorienteerd en globaal, dat wll zeggen dat de
verdeling aansluit bij de kostenverschillen tussen (groepen van)
gemeenten. Op individueel niveau kunnen er verschillen zijn. Deze
verschillen kunnen enerzijds ontstaan doordat er sprake is van specifieke
omstandigheden, omstandigheden die geen of onvoldoende een rol spelen
in de verdeling van het gemeentefonds. Anderzijds kan er sprake zijn van
bewuste politieke beleidskeuzen om op onderdelen een hoger of lager
nettolastenniveau te hebben. Ten slotte kunnen verschillen ook worden
veroorzaakt door het financiële beleid van gemeenten (hoe is in het
verieden bijvoorbeeld omgegaan met investeringen; zijn er investeringen
direct afgeboekt van reserves). Daarom worden de vergelijkingen dan ook
gemaakt op een hoger aggregatieniveau, namelijk op dat van de clusters
(zie paragraaf 5.2).
Om inzicht te kunnen krijgen in de begrotingspositie van de
herindelingsvarianten worden de inkomsten van het gemeentefonds
vergeleken met de geraamde nettolasten (= lasten minus de baten) van
die herindelingsvarianten. De zogenaamde 'geraamde nettolasten' van de
herindelingsvarianten bestaan In dit geval uit de opgetelde nettolasten per
begrotingsfunctie van de bij de herindelingsvariant betrokken gemeenten.
Op deze wijze is vast te stellen welke positieve en negatieve afwijkingen
zich voordoen in het budget van de herindelingsvariant. Wij noemen dit de
gemeente vergeleken 'met zichzelf'.
De uitkomst van de verschillende verdeelmaatstaven sluit globaal aan bij
de nettolasten van de gemeentelijke taakgebieden, in de
gemeentefondsterminologie clusters genoemd. De begrotingsfuncties
worden toebedeeld aan clusters. Op deze wijze worden de nettolasten van
de gemeente vergeleken met de opbrengst van de verdeelmaatstaven.
Ult de vergelijking met zichzelf voor zowel de huidige gemeenten als de
herindelingsvarianten komt het volgende beeld (op hoofdlijnen) naar
voren.
Op de clusters 'Bestuursorganen', 'Algemene ondersteuning',
'Bevolkingszaken' en 'Openbare orde en veiligheid' ramen alle
herindelingsvarianten substantieel (circa £ 15 per inwoner) meer lasten
dan op basis van de uitgangspunten van het gemeentefonds verwacht zou
worden.
De twee huidige gemeenten met de hoogste afwijking op het cluster
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'Bestuursorganen' zijn Bergambacht en Krimpen aan den IJssel. Voor het
cluster'Algemene ondersteuning' zijn dat Bergambacht en Schoonhoven.
Voor het cluster 'Bevolkingszaken' zijn dat Krimpen aan den IJssel en Vlist.
Voor het cluster 'Openbare orde en veiligheid' zijn dat Bergambacht en
Vlist.
Op de clusters 'Kunst en ontspanning' en 'Groen' ramen drie
herindelingsvarianten substantieel meer lasten dan op basis van de
uitgangspunten van het gemeentefonds verwacht zou worden. Voor het
cluster 'Kunst en ontspanning' wordt dit beïnvloed door de
herindelingsvarianten waartij de gemeenten Krimpen aan den IJssel en
Nederlek zijn betrokken. Voor het cluster 'Groen' wordt dit voor de
herindelingsvarianten waarbij Nederiek is betrokken, met name beïnvloed
door de hoge lasten die deze gemeente raamt op dit cluster voor de
sportvelden.
Op het cluster'Educatie' ramen alle herindelingsvarianten substantieel
minder lasten dan op basis van de uitgangspunten van het gemeentefonds
verwacht zou worden. De twee huidige gemeenten met de hoogste
afwijking op zowel het cluster'Educatie' zijn Krimpen aan den IJssel en
Vllst.
Voor alle herindelingsvarianten geldt dat het totale nettolastenniveau
hoger is dan het gemeentefonds veronderstelt. De herindelingsvarianten
kunnen zich een hoger nettolastenniveau permitteren door over reserves te
beschikken en/of doordat de herindelingsvarianten op de clusters Overige
Eigen Middelen (OEM) meer baten genereren dan waarmee in het
gemeentefonds rekening wordt gehouden. Daamaast zijn de OZBopbrengsten hoger dan waarmee bij het gemeentefonds wordt gerekend.
Dit laatste wordt veroorzaakt doordat het gemiddelde OZB-percentage
hoger is in de gemeenten dan het OZB-percentage waar het
gemeentefonds van uitgaat.
4

W a t z i j n de v e r s c h i l l e n t u s s e n de h u i d i g e g e m e e n t e n o n d e r l i n g
en de vier herindelingsvarianten bij de belastingen/heffingen
en de personeelsomvang?

Onderdeel belastingen/heffmgen
Voor wat betreft de belastingen/heffingen kunnen naast de drie heffingen
uit het belastingpakket, die de gemeentelijke woonlastendruk bepalen, ook
andere belastingen/heffingen worden genoemd. Bij zowel die overige
belastingen/heffingen als het belastingpakket zijn de zes huidige
gemeenten en de vier herindelingsvarianten met elkaar vergeleken op
basis van de gegevens van de gemeentebegrotingen 2009.

24

).Ja

IO

Gemeenteliike belast nqen/heffinqen per inwoner huidiqe aemeenten en herinde inqsvarianten
Huidiqe gemeenten

Belastina/heftlnq

Bergambacht

Secreta n e l e n es
Leaes b o u w v e r o u n m n o e n
Hondenbelastino
Parkeerbelasting
Taehstenbeifistina
Forensenbelasting
B a a l De la sti na
Precariobelastina
Redamebeiastinn
Subtotoal heflinann
Keinigmgsrecnten/

11
72
a
(1
3
0
0
0
0
90

Hcrindeilnasvartantcn

K r i m p e n Nederiek Ouderkerk Schoonhoven Vllst
aan den
IJssel
14
16
10
11
11
39
30
70
36
22
0
6
5
E
5
D
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
44
51
80
62
126
82

133
91

106
97

98
114

105
110

Ke

K4

K5
13
42
4
0

K2
14
43
3

0
0
0
0
61

11
49
4
0
2
0
0
D
0
66

12
41
6
0
2
0
0
0
0
61

0
0
0
0
0
60

116
101

111
112

103
119

129
85

]

Q

afvflt st 0ffen he rn ng
Rioolrectit
Unroerenaczaakbelastlnoen
b ubtotaal

103
153
159

177

146

168

116

167

163

156

159

167

belasting pakket
Totaal-qencraal

456

3B6

371

328

382

381

37B

381

546

437

450

371
424

372

444

442

444

442

381
441

Bij de overige belastingen/heffingen zijn de secretarieleges en de leges
bouwvergunningen de grootse bronnen van inkomsten. Bij het totaal van
de overige belastingen/heffingen ontlopen de inkomsten bij de vier
herindelingsvarianten elkaar niet heel veel. De gemeente Nederlek is de
enige gemeente die geen hondenbelasting kent, De grootste verschillen
doen zich voor bij de leges bouwvergunningen, deze zijn, per inwoner
bezien, het hoogst bij de gemeente Bergambacht.
Voorde onderdelen die van belang zijn voor het belastingpakket, te weten
OZB (woningen en niet-woningen), riool- en reinigingsrecht zijn er
aanzienlijke verschillen. De gemeente Bergambacht heeft hier de hoogste
baten.
De mogelijke ontwikkelingen van de woonlasten voor de burgers zijn al bij
de beantwoording van vraag 1 in deze samenvatting aan de orde
gekomen.
Het is overigens nlet onwaarschijnlijk dat de inkomsten bouwleges de
komende jaren vanwege de financiële crisis onder druk komen te staan.
T o t slot
Dit financiële onderzoek naar herindelingsvarianten schetst een beeld van
de financiële positie van de huidige gemeenten en de vier
herindelingsvarianten. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële effecten
die optreden bij een herindeling. In deze samenvatting zijn de
belangrijkste bevindingen aan de hand van de vier onderzoeksvragen
weergegeven.
Naast aandacht voor overeenkomsten en (accent)verschillen tussen de
huidige gemeenten is er bij een herindeling ook veel discussie over de
risico's en kansen. Dit rapport reikt.suggesties aan om via onder meer
harmonisatie op alle vier die aspecten (algemene aandachtspunten en
financiële effecten bij een herindeling, de financiële positie/functie en de
begrotingsanalyse) gericht te sturen. Het herindelingsproces is daar een
goed moment voor, Dit rapport biedt echter ook de gelegenheid de
verschillen uit te vergroten en te benadrukken, zodat bij het feitelijke
herindelingsproces daarmee rekening kari worden gehouden.
Daarbij dient wel de nuancering te worden gemaakt dat de
rapport wordt gegegeven van zowel de huidige gemeenten
herindelingvarianten volledig gebaseerd is op de resultaten
keuzes en beleid gevoerd door de afzonderlijke gemeenten
niet recente verieden.

schets die in dit
als de vier
van politieke
in het al dan

Een nieuwe gemeente die door herindeling ontstaat krijgt in ieder geval
een algemene uitkering die vergelijkbaar is met soortgelijke gemeenten
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waardoor zij een in principe gelijkwaardige voorzieningencapaciteit heeft.
Naast de financiële uitgangspositie van de herindelingsvariant zal het
vooral van de politieke keuzes en het beleid van de nieuw te vormen
gemeente afhangen of een gezonde financièle positie kan worden
gecontinueerd of dat een minder gezonde financiële positie kan worden
verbeterd. Kiezen voor een bepaalde herindelingsvariant is een bestuuriijke
keuze, waarbij ook de financiële positie een (ondergeschikte) rol speelt.
In dit financieel onderzoek naar herindelingsvarianten is in de
hoofdstukken 2, 3 en 5 ook nog een aantal aanbevelingen opgenomen.
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INLEIDING
In deze inleiding schetsen wij de procedurele gang van zaken rond dit
financiële variantenonderzoek naar de mogelijke herindeling van de
gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist gelegen in de Krimpenerwaard. Er worden vier
mogelijke herindelingsvarianten onderzocht, te weten de K6 variant
waarbij alle zes de gemeenten worden samengevoegd, de K5 variant,
waarbij bovengenoemde gemeenten worden samengevoegd met
uitzondering van Krimpen aan den IJssel; de K4 variant, die gelijk is aan
de K5 variant maar dan zonder Nederiek; en tot slot de K2 variant waarbij
Krimpen aan den IJssel wordt samengevoegd met Nederlek. In paragraaf
1.1 wordt ingegaan op de aanleiding en in paragraaf 1.2 staat het doel van
dit onderzoek. Paragraaf 1.3 gaat in op het karakter van dit financiële
onderzoek naar herindellngsvarianten. Paragraaf 1.4 bevat de werkwijze
en paragraaf 1.5 een aantai structuurkenmerken van de betrokken
gemeenten en de herindelingsvarianten.

1.1

A a n l e i d i n g t o t h e t f i n a n c i ë l e o n d e r z o e k naar h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
Op 15 september 2009 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het besluit
genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van
de gemeentelijke indeling in de Krimpenerwaard. Een eerste stap van de
procedure is een uitnodiging voor een open overieg aan de colleges van de
betrokken gemeenten. GS vinden samenvoeging van de gemeenten in de
Krimpenerwaard nodig zodat zij bestuurskrachtiger worden en hun taken
beter kunnen uitvoeren.
Genoemd overieg duurt ten hoogste zes maanden. Uiteriijk drie maanden
na afloop van het overleg stellen GS een herindelingsontwerp vast en
zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overieg aan de
gemeenteraden en aan de minister van BZK.
Op 25 september is in een bijeenkomst met de secretarissen en op 30
september met de colleges van burgemeester en wethouders en
raadsleden, afgesproken dat de provincie in samenwerking met het
ministerie van BZK een financieel onderzoek naar herindelingsvarianten
voor de gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zal uitvoeren.
Op 26 oktober 2009 zijn vervolgens nadere afspraken gemaakt tussen de
uitvoerders van dit onderzoek, te weten de provincie Zuid-Holland en het
ministerie van BZK, en de betrokken gemeenten. Er zijn toen afspraken
gemaakt over de procesgang en de inhoud van het onderzoek. Het
financiële onderzoek naar herindelingsvarianten gaat in op vier mogelijke
herindelingvarianten en de afspraak is gemaakt dat het onderzoek op 1
maart 2010 zal zijn afgerond.

1.2

Doel v a n d i t f i n a n c i ë l e o n d e r z o e k naar h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
Via dit financiële onderzoek naar herindellngsvarianten willen we inzicht
bieden in de financiële gevolgen die een eventuele herindeling van
gemeenten zou hebben, De resultaten van dit financiële onderzoek naar
herindelingsvarianten zullen daarmee een onderdeel vormen voor de
verdere besluitvorming over een herindeling waarbij de gemeenten
Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven
en Vlist zijn betrokken.
Het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten verschaft de bij de
herindelingsvarianten betrokken gemeenten en anderen inzicht in de eigen
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financiële situatie en die van de mogelijke herindelingspartner(s). Dit
gebeurt voornamelijk op basis van gegevens die de provincie heeft
verzameld in het kader van haar reguliere toezicht. Daarbij wordt ook de
financiële functie beoordeeld onder meer door het pianning- en controlinstrumentarium te toetsen aan het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast wordt meer inzicht verkregen
door de nettolasten van de (nieuwe) gemeenten te vergelijken met de
(norm)vergoeding van de algemene uitkering. Ook wordt de huidige
personeelsomvang en die van de herindelingsvarianten indicatief
aangegeven. Voorts biedt het financiële onderzoek naar
herindelingsvarianten een overzicht van de belangrijkste financiële effecten
die zich specifiek voordoen bij de herindelingsvarianten.
1.3

K a r a k t e r v a n het f i n a n c i ë l e o n d e r z o e k naar h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
Procesgang
Dit financiële onderzoek naar herindelingsvarianten draagt sterk het
karakter van een herindelingscan. Een herindelingscan is een
begrotingsscan aangevuld met een deel dat zich specifiek richt op de
financiële gevolgen van een herindeling en er wordt gewerkt met fictieve
gemeenten (samengesteld uit herindelingspartners). De begrotingsscan en
de herindelingscan zijn een standaardproduct van het Programma Krachtig
Bestuur van het ministerie van BZK en de desbetreffende provincie.
Het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten wijkt procesmatig af
van de herindelingscan omdat het niet gaat om één mogelijke
samenvoeging van gemeenten, maar om vier mogelijke varianten.
Bovendien is hier geen sprake van een schriftelijke aanvraag van de
gemeenten zelf, maar heeft de provincie in samenspraak met het
ministerie van BZK dit aanbod aan de gemeenten gedaan. De gemeenten
hebben besloten mee te werken aan dit onderzoek. Daarom zijn de
spelregels die bij het proces van een herindelingscan horen in dit geval niet
volledig van toepassing verklaard. Belangrijke spelregels bij een normale
herindelingscan zijn onder andere dat er van de gemeente veriangd wordt
dat zij de gevraagde informatie aanleveren, het rapport aan zowel het
college als de raad wordt aangeboden en een herindelingscan niet
vrijblijvend is (er wordt een reactie verwacht van de gemeente op de
aanbevelingen richting Gedeputeerde Staten, in afschrift aan BZK). Verder
wordt het rapport van een herindelingscan in overieg met de gemeente zo
snel mogelijk op de site van BZK geplaatst.
In afwijking van het proces bij een herindelingscan wordt dit onderzoek
vooralsnog als een onderzoek beschouwd ten dienste van het door de
provincie aangeboden onderzoek naar herindelingsvarianten en wordt het
daarom in eerste instantie toegezonden aan de colleges van de betrokken
gemeenten. Het wordt aan de colleges overgelaten wanneer en hoe zij hun
raden informeren. Er zal voorts geen reactie van de gemeenten worden
gevraagd op de aanbevelingen. Er zullen in het rapport wel aanbevelingen
worden gegeven, omdat dit het eventuele herindelingproces dan wel
samenwerkingsproces kan versterken. Verder zal BZK het rapport pas op
de site plaatsen als ervoor wordt gekozen een bepaalde herindelingsvariant
In het herindelingsontwerp op te nemen.
De inhoud van het financiële onderzoek naar herindelingsvarianten wijkt af
van de gangbare herindelingscan, zoals die tot 2009 is uitgevoerd. Vanaf
2009 is de werkwijze voor herindelingscan enigszins aangepast met name
gericht op een betere leesbaarheid. Zo Is het principe dat standaard met
referentiegroepen wordt gewerkt losgelaten. Ook de berekeningen van het
zogenaamde artikel 12-toelatingskaartje worden niet meer opgenomen. In
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Inzet gemeenten
^,
De gemeenten hebben zich in het overieg van 26 oktober bereid verklaard
de noodzakelijke informatie aan BZK en de provincie aan te leveren.
Het concept van het eindrapport is aan de gemeenten voorgelegd voor een
zo goed mogelijke controle op eventuele feitelijke onjuistheden en
onduidelijkheden. Ook is de gemeenten verzocht om zo mogelijk een
verklaring te geven voor opmerkelijke constateringen.
Per gemeente hebben de volgende personen daarvoor als aanspreekpunt
gediend:
Bergambacht
: Sylvia van de Ruit (adjunct directeur)
Krimpen aan de Ussel : Jan van der Giessen
Nederlek
: Erie Eland (afdelingshoofd Financiën en DIV)
Ouderkerk
: Kees Dijksman (beleidsadviseur financiën) en
Wim Dokter, (hoofd IBB)
Schoonhoven
; de heer J.M. Kuijlenburg
Vlist
: R.H. van Eijsden (teamleider financiën)
Ten overvloede wordt hier nog opgemerkt dat het financiële
variantenonderzoek geen pasklare oplossing oplevert voor eventuele
knelpunten die worden geconstateerd. Het financiële variantenonderzoek
maakt enkel eventuele knelpunten inzichtelijk. De gemeenten kunnen er
vervolgens gericht mee aan de slag om ze tot een oplossing te brengen.
1.4

W e r k w i j z e b i j het f i n a n c i ë l e o n d e r z o e k naar h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
Dit financiële variantenonderzoek bestaat uit drie analyses. Als eerste
kijken we naar de ontwikkeling van de financiële positie in de zes
gemeenten. Hiervoor onderwerpen we de begrotingen, jaarrekeningen en
het weerstandsvermogen aan een onderzoek. In de tweede analyse
vergelijken we de herindelingspartners onderiing en de
herindelingsvarianten op het terrein van de belastingen en de
personeelsomvang. En in de derde analyse vergelijken we de nettolasten
van de herindelingsvarianten met zichzelf via de (norm)vergoeding van de
algemene uitkering. De'drie analyses zijn te vatten in de volgende
onderzoeksvragen:
Onderzoeksvraag 1
Wat zijn de belangrijkste finandële gevolgen die zich bij een henndeling
voordoen?
Onderzoeksvraag 2
Wat kan aan de hand van de begroting 2010, de meerjarenraming 2011 tot
en met 2013 en de gemeenterekeningen vanaf 2004 over de finandële
positie van de huidige gemeenten en de herindelingsvarianten worden
gezegd?
Onderzoeksvraag 3
Hoe verhouden de nettolasten van de herindelingsvarianten zich tn 2009
tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering en hoe is dat beeld te
verklaren vanuit de nettolasten van de bij de herindelings-varianten
betrokken gemeenten?
Onderzoeksvraag 4
Wat zijn de verschillen tussen de huidige gemeenten onderling en de
herindelingsvarianten bij de belastingen/heffingen en de
personeelsomvang?
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Uitgangspunt van onze werkwijze zijn de begrotingen 2009 inclusief
eventuele belangrijke begrotingswijzigingen voor de onderzoeksvragen drie
en vier: deze gegevens 2009 zijn door de gemeenten aangeleverd. Voor
onderzoeksvraag twee is de basis de begroting 2010 en de daarbij horende
meerjarenraming, jaarrekeningen 2004 tot en met 2008 van de
herindelingspartners. De begrotingscijfers zijn door de gemeenten
aangeleverd.
1.5

S t r u c t u u r k e n m e r k e n v a n de b e s t a a n d e g e m e e n t e n e n d e
herindelingsvarianten
De structuurkenmerken van gemeenten worden weerspiegeld in ongeveer
60 verdeelmaatstaven. Belangrijke verdeelmaatstaven zijn onder andere
aantal inwoners, woonruimten, omgevingsadressendichtheid, aantal
jongeren < 20 jaar, klantenpotentieel lokaal en huishoudens met een laag
inkomen. De structuurkenmerken zijn van belang omdat zlj sterk bepalend
zijn voor de toedeling van de middelen van het gemeentefonds. In tabel
1.5.1 zijn de belangrijkste structuurkenmerken van de potentiële
herindelingspartners en de onderzoeksvarianten opgenomen.
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Tabel 1.5.1. Structuurkenmerken van de bestaande aemeenten en de herindelinasvarianten
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Op basis van de gegevens in tabel 1,5.1 constateren wij ten aanzien van
de huidige gemeenten het volgende:
•
Bergambacht heeft de hoogste WOZ-waarde per inwoner, het
laagste aantal bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers per
1000 inwoners, relatief veel Inwoners van < 20 jaar en inwoners
tussen de 75-85 jaar, vier kernen, 625 bedrijfsvestigingen en geen
leeriingen voor het voortgezet onderwijs.
•
Krimpen aan den Dssel heeft de laagste woningbezetting (2,25),
het hoogste percentage (88%) aandeel woningen in de totale
waarde voor de OZB, het hoogste aantal inwoners > 65 jaar en
tussen de 75-85 jaar, het hoogste klantenpotentieel, oppervlakte
bebouwde kom en oppervlakte bebouwd totaal, één kern, 1.245
bedrijfsvestigingen en de hoogste omgevingsadressendichtheid.
•
Nederlek heeft een hoog percentage (87%) aandeel woningen in
de totale WOZ-waarde, de meeste bewoonde oorden 1930, zes
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kernen, 720 bedrijfsvestigingen en per 1000 inwoners 72 leeriingen
voortgezet onderwijs.
Ouderkerk heeft de hoogste woningbezetting (2,54), per 1000
inwoners relatief veel inwoners van < 20 jaar, zes kernen, 500
bedrijfsvestigingen, geen voortgezet onderwijs.
Schoonhoven heeft per 1000 Inwoners de meeste huishoudens met
een laag inkomen, de meeste bijstandsontvangers, de meeste
uitkeringsontvangers en de meeste minderheden, het hoogste
lokale klantenpotentieel per lOOO inwoners, als enige gemeente
historisch water en historische woningen in historische kem, één
kern, 645 bedrijfsvestigingen, en per 1000 inwoners de meeste
leeriingen voortgezet onderwijs.
Vlist heeft op één na hoogste WOZ-waarde per inwoner, het
laagste aantal minderheden per 1000 inwoners, heeft de grootste
oppervlakte, de meeste kernen (7), 735 bedrijfsvestigingen, het
hoogste aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners en geen
leeriingen voortgezet onderwijs.

Ten aanzien van de vier herindelingsvarianten blijkt het volgende:
•
De K6 variant heeft (uiteraard) het grootste inwonertal,
oppervlakte land, bedrijfsvestigingen en 23 kernen.
•
De K5 variant heeft één kern meer dan de K6 variant (24 kernen),
maar evenveel kemen met > 500 adressen als de K6 variant
(negen).
•
De K4 variant heeft de hoogste WOZ-waarde per inwoner, de
meeste minderheden per 1000 inwoners, het hoogst aantal
inwoners < 20 jaar, 18 kernen, waarvan 7 meer dan 500 Inwoners
en het hoogste aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners.
•
De K2 variant heeft de laagste woningbezetting (2,29), het hoogste
percentage waarde woningen in de totale WOZ-waarde per 1000
inwoners, het hoogste aantal huishoudens met een laag inkomen,
bijstandsontvangers, uitkeringsontvangers, het hoogte
klantenpotentieel en omgevingsadressendichtheid en de meeste
leeriingen voortgezet onderwijs.
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FINANCIËLE EFFECTEN BIJ GEMEENTELIJKE H E R I N D E U N G

2.1

ta

Inleiding
In dit hoofdstuk willen we de volgende vraag beantwoorden:
' W a t z i j n de b e l a n g r i j k s t e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e z i c h b i j e e n
herindeting voordoen?'
Het beantwoorden daarvan biedt de herindellngspartners de kans om
tijdens het herindelingproces, desgewenst gericht te sturen op de financiële
effecten die in dit Financiële onderzoek naar herindelingsvarianten worden
geconstateerd. Zo kan het (nieuwe) beleid van de nieuwe gemeente beter
worden bepaald en wordt inzicht gekregen in de bouwstenen van de op te
stellen begroting van de nieuwe gemeente. Verder kunnen de in dit
financiële onderzoek naar herindelingsvarianten gesignaleerde risico's die
zich kunnen voordoen tijdens het transformatieproces tot één nieuwe
gemeentelijke organisatie, door hun bekendheid beter worden beheerst
en/of in een gewenste richting worden bijgebogen. Vanuit dit perspectief
van stuurbaarheid biedt herindeling en het bijbehorende proces tevens de
uitdaging om de aandienende kansen en mogelijkheden voor de nieuwe
gemeente te verzilverend
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de effecten van een
herindeling op de algemene uitkering van het gemeentefonds. Vervolgens
wordt een berekening gegeven van de inkomsten uit de (tijdelijke)
verdeelmaatstaf herindeling, waarna een beeld wordt geschetst van de
herindelingeffecten op de belastingtarieven. Ten slotte volgen een
beschrijving van de werkwijze van het financiële toezicht bij herindeling en
enkele algemene aandachtspunten die van belang zijn om de herindeting
ook financieel te laten slagen. Het hoofdstuk rondt af met aanbevelingen.
In bijlage 1 zijn bovendien een literatuuroverzicht en internetlinks over het
onderwerp herindeling opgenomen.

2.2

H e r i n d e l i n g en de a l g e m e n e u i t k e r i n g
Verschil a i g e m e n e u i t k e r i n g v ó ó r en na h e r i n d e l i n g
Om de algemene uitkering van een herindelingsgemeente te kunnen
berekenen moeten de eenheden van de verdeelmaatstaven worden
bepaald. Dit gebeurt veelal door optelling van de maatstaven van de
herindelingspartners. Maar in een aantal gevallen is het de uitkomst van
een formule of een herberekening door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). In bijlage lO staan de eenheden van de maatstaven
vermeld die speciaal voor dit financiële onderzoek naar
herindetingsvarianten zijn herberekend. Via deze (her)berekende eenheden
is de algemene uitkering voor de vier herindelingsvarianten becijferd.
Tabel 2.2.1 Mutatie alaemene uitkerina bii de h erindelinqsvarianten
Herindelingsvarianten

verschil absoluut x
€ 1.000 (afgerond)

K6
KS
K4
K2

verschil in %

verschil per
inwoner x C 1

-1.799
-1.460

-2,38
-2,93

-22

-978
-586

-2,67
-l,Sl

-25
-14

-27

' Tip 1 van de top 10-aanbevelingen ult de brochure Inspelen op herindelingseflecien, ministerie van BZK. juni 1997,
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Uit tabel 2.2.1 blijkt dat de algemene uitkering van alle
herindelingsvarianten lager is dan de optelsom van de algemene
uitkeringen van de herindellngspartners. De daling van de algemene
uitkering kan in belangrijke mate worden verklaard doordat bij de
herindelingsvarianten het vaste bedrag straks maar éénmaal wordt
ontvangen, terwijl nu de zes herindelingspartners dit bedrag nog hebben.
Voor een gedetailleerde opbouw van de vergelijking tussen de algemene
uitkering van de huidige gemeenten en de herindelingsvarianten wordt
verwezen naar bijlage I I A tot en met I I E .
Voor alle duidelijkheid: een nieuwe gemeente krijgt een even hoge
algemene uitkering als vergelijkbare andere gemeenten met dezelfde
structuurkenmerken.
O n t w i k k e l i n g e n a a n de l a s t e n k a n t
Nu duidelijk is hoe de algemene uitkering zich ontwikkelt, dringt zich de
vraag op welke lasten er op kortere of langere termijn (vanzelf) zullen of
(bewust) kunnen dalen om baten en lasten in evenwicht te houden.
Allereerst zal een relatie gelegd kunnen worden tussen de terreinen
waarop zich de daling van de algemene uitkering voordoet. Meest in het
oogspringend is dit de daling van het vaste bedrag. De hiermee
corresponderende lasten blijken als gevolg van de afname van het aantal
gemeenten weg te vallen. Het betreft hier onder meer lasten als gevolg
van besparingen op bestuurskosten (raad, college, griffie, rekenkamer,
gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder
gemaakt zullen worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de
besparing mogelijk wat vertraagd worden gerealiseerd.
De praktijk leert dat ook op het terrein van het personeel zich belangrijke
ontwikkelingen kunnen voordoen, die in dit kader vragen om een nadere
beschouwing. Aan de ene kant biedt een herindeling de gelegenheid
kosten- en schaalvoordelen te realiseren door uitvoeringsprocessen
efficiënter in te richten en door de gemeentelijke organisatie goed te laten
aansluiten op de omvang van de nieuwe gemeente. Aan de andere kant
doen er zich ook lastenstijgingen voor die te maken hebben met de
(kansen tot) kwalitatieve ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
Zo komen er soms nieuwe taken op de gemeente af, worden de
herindelingspartners gedurende het herindelingproces veelal ambitieuzer of
moet het functieniveau van het personeel worden opgeschaald.
Een vergelijking met bestaande en vergelijkbare gemeentelijke
organisaties kan in dit kader behulpzaam zijn bij het inschatten van de
formatieomvang van de nieuwe gemeente en de bijbehorende loonsom. De
herindelingsvarianten kunnen het beste vergeleken worden met
gemeenten uit dezelfde groottegroep.
In tabel 2.2.2 staat aangegeven hoe groot de gemiddelde formatieomvang
per 1000 inwoners is van gemeenten uit een vergelijkbare groottegroep en
groep van gemeenten met dezelfde sociale structuur en centrumfunrtie
voor de huidige gemeenten en de vier afzonderlijke herindelingsvarianten
(stand december 2007) en de daarbij horende gemiddelde loonsom per
formatieplaats (stand december 2007).
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Tabel 2.2.2

a
o
a

Vergelijking formatieplaatsen en loonsom voor de huidige
qemeenten en de herindeünsvarianten

Henndelingsva planten

K6
KS
K4
K2
Berqambacht
Krimpen aan den IJssel
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vllst

Huidig
gemiddelde
aantal
forrriatieplaat
sen per 1.000
inwoners

Indicatief
aantal
formatieplaats
en conform
vergelijkbare
groottegroep

5,8
5,5
5.7
5,9
1,6
6,d
1.8
6,0
6.2
6,0

8.6
8.6
6,8
6.8
6.2
6.8
6,5
6,2
6,5
6,2

Indicatief aantal Huidige
formatieplaatsen gemiddelde
conform
loonsom
vergelijkbare
sociale structuurcentrumfunctie
6,3
6,3
6,3
6.3
6.1
6.3
6.1
6.8
7,3
6,1

40,645
40.617
40.890
40.426
42.924
40.688
39.721
39.977
41.616
39.231

ta

Indicatieve j f
gemiddelde
loonsom
conform de
groottegroep

41.084
41.084
40.354
40.354
39.978
40.354
39.725
39.978
39.725
39.978

Dit komt neer op een indicatie voor de streefformaties van
herindelingsvarianten die hoger ligt dan de per december 2007
geregistreerde formatie van de betrokken gemeenten samen. De
herindelingsvariant K5 heeft de laagste feitelijke formatie. Dat komt door
het ontbreken bij deze variant van het relatief hoge aantal
formatieplaatsen btj de gemeente Krimpen aan den IJssel, te weten 6,4
formatieplaatsen per 1.000 inwoners. Hierbij is geen rekening gehouden
met verschillen in uitbesteding, de inzet van personeel van derden,
enzovoorts. In deze cijfers zijn de formaties van de Gemeenschappelijke
regeling K5 en van andere Gemeenschappelijke Regelingen, zoals het ISMH
en het SVHW enzovoort dus niet meegenomen.
Voor meer informatie hierover verwijzen wlj naar hoofdstuk 6 en bijlage 9.
Aanbeveling
Gebruik de herindeling om gericht te kijken waar efficiencyvoordelen te
realiseren zijn, via bijvoorbeeld herstructurering van functies/taken en
verbeteren van automatisering. Koersen op het realiseren van
efficiencyvoordelen via bijvoorbeeld het plan van aanpak, is belangrijk om
de herindeling kwalitatief en financieel te laten slagen. De ervaring leert
dat onvoldoende sturing hierop tot lastenstijging kan leiden, zeker als men
als nieuwe gemeente de ambitie heeft bestaand beleid wellicht te
intensiveren dan wel nieuwe zaken op gang wil brengen.
2.3

F r i c t i e k o s t e n en t i j d e l i j k e v e r d e e l m a a t s t a f h e r i n d e l i n g
Frictiekosten
Uit diverse onderzoeken bij heringedeelde gemeenten blijkt dat gemeenten
meer lasten aan de herindeling toeschrijven dan bedrijfseconomische
principes rechtvaardigen. Zo bracht nauwkeurige beoordeling van de
frictiekosten van een achttal herindelingen in Overijssel de Raad voor de
Financiële Verhoudingen (Rfv) in 2003 nog tot de conclusie dat daar de
volledig aan de herindeling toegerekende lasten inderdaad voor 100%
gedekt kunnen worden uit de verdeelmaatstaf herindeling^. Daarnaast
concludeerde de Rfv dat de gedeeltelijk toegerekende lasten gemiddeld
voor die acht gemeenten voor 3 6 % worden gedekt. Overigens verschilden
die dekkingspercentages tussen de gemeenten onderiing aanzienlijk. De
oorzaken daarvan moeten gezocht worden in factoren als verschillend
eigen beleid met betrekking tot de aanpak, verschillende (historisch
gegroeide) omstandigheden en dergelijke. In het globale verdeelstelsel van

^ Advies Financiële gevolgen gemeentelijke herindeling, Rfv. 2003, Zie ook: Investeren in verandering: een
onderzoek naar de kosten die worden gemaakl bij gemeenielijke herindeling. A. de Lange, Enschede. 2001.
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het gemeentefonds worden die factoren niet meegewogen. Voor 2009 en
later is de tijdelijke verdeelmaatstaf verruimd, in die zin dat er een hoger
bedrag wordt uitgekeerd dan voorheen.
Op basis van de hiervoor genoemde onderzoeken is het aan te bevelen
v o o r d e beoordeling van de frictiekosten te werken met de volgende
driedeling^:
'(Nagenoeg) gehee/'behorend tot de frictiekosten zijn lasten als gevolg van
de herindeling die het karakter hebben van tijdelijke extra lasten die
zonder herindeling niet of nauwelijks zouden zijn voorgekomen. Te denken
valt aan extra kosten van voorbereiding herindeling, organisatieonderzoek,
integratie beheerplannen, afstemming beleidsvelden, voorlichting,
wachtgelders, boventalligen, garantiesalarissen**, woon-werkverkeer,
functiewaardering, extra opleidingen, verhuizing en tijdelijke voorzieningen
voor huisvesting in afwachting van definitieve huisvesting. Als door de
inzet van eigen personeel de reguliere werkzaamheden noodzakelijkerwijs
door inhuur van derden dan wel door overwerkuren van eigen personeel
gecompenseerd moest worden, dan horen deze lasten ook te worden
meegenomen als '(nagenoeg) geheel' behorend tot de frictiekosten.
Vn niet onbelangrijke mate'behorend tot de frictiekosten zijn lasten als
gevolg van de herindeling die tot het normale patroon van een gemeente
horen, maar die nu in tijd naar voren worden gehaald en/of waarbij het
plausibel is dat er sprake is van kapitaalvemietiging (van nog niet
afgeschreven kapitaalgoederen). Te denken valt aan lasten als
automatisering, versneld afsluiten archief, integratie brandweer,
komborden, plattegronden, promotieborden, ontwikkelen huisstijl en
dergelijke. Ook de tijdelijke extra lasten voor werving en selectie van
nieuw personeel valt onder deze categorie.
'(Nagenoeg) r7/ef'behorend tot de frictiekosten zijn lasten als gevolg van
de herindeling die behoren tot de nieuwe schaalgrootte van de gemeente
dan wel gekenmerkt worden door een grote mate van beleidsvrijheid.
Immers, vergelijkbare gemeenten hebben deze lasten ook dan wel de
gemeente had ook de vrijheid om de lasten niet te nemen. Te denken valt
aan een stijging van personeelslasten vanwege opschaiing van personeel
en/of personeelsuitbreiding, kantinekosten, daling van de algemene
uitkering, gemiste OZB-baten, hogere subsidies, hogere
onderhoudsniveaus, aanpassen afschrijvingsmethodieken en dergelijke.
Ook de voorbereiding van de herindeling door eigen personeel en de
wegvallende werkuren vanwege periodieke voorlichting aan het eigen
apparaat worden niet meegenomen als frictiekosten, althans in zoverre dit
niet leidde tot inhuur van derden. Immers, er zijn dan geen extra lasten
geweest. De structurele lasten van nieuwe huisvesting (gemeentehuis en
gemeentewerf) worden eveneens beoordeeld als '(nagenoeg) nlet'
behorend tot de frictiekosten. Immers, het zijn geen tijdelijke extra lasten
en ook vele vergelijkbare gemeenten met nieuwbouw hebben dit soort
structurele lasten.
Volgens de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) behoren frictiekosten voorafgaand aan de herindeling
verantwoord te worden ten laste van de exploitatie van de
herindelingspartners. Door deze verantwoordingswijze zullen de
frictiekosten als vermindering van de algemene reserve terecht komen bij
de nieuwe gemeente^.
Op basis van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat iedere
' Rappon van een inventarisatie van fricliekoslen bij gemeentelijke herindeling, BZK. IFLO. 1999.
* Wachlgelders. boventalligen en garantiesalarissen voor zover geen sprako is van bijvoorbeeld een gcirjküjdig
doorgevoerde reorganisatie.
* Vraag & antwoordrubriek commissie BBV, deel 9, vraag 7.
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herindeling zijn eigen bijzonderheden kent. Het is daarom goed om een
raming op te stellen van de frictiekosten en een budgetverantwoordelljke
daarvoor aan te wijzen, zowel voor de periode voorafgaand aan de
herindeling als daama. Confronteer deze raming met de opbrengst van de
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.
Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
Bij de beoordeling van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
formuleerde de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) de volgende
uitgangspunten die aangeven waarvoor deze maatstaf is bedoeld:
• Bij samenvoeging van gemeenten daalt de algemene uitkering tot het
niveau van al bestaande gemeenten van gelijke grootte. De daling maakt
daarom geen onderdeel uit van de lasten die verbonden zijn aan
herindeling.
• Nieuwe lasten die gerelateerd zijn aan de grootte van de nieuwe
gemeente (bijvoorbeeld als gevolg van hogere salarisschalen) worden
niet aan de herindeling toegerekend.
• De voorbereiding en de implementatie van de nieuwe organisatie hebben
noodzakelijke, incidentele lasten tot gevolg. Deze zogenaamde
frictiekosten worden gerekend tot de lasten van herindeling. Het gaat
hier om lasten die zonder herindeling nlet gemaakt zouden zijn en die
per definitie extra en tijdelijk zijn.
In 2003 werd door de Raad voor de financiële verhoudingen op basis van
een onderzoek geconcludeerd dat de toen geldende compensatie voor de
frictiekosten via de verdeelmaatstaf herindeling voldeed. De
berekeningswijze is per 1 januari 2009 verruimd, conform het door het
kabinet geaccordeerde voorstel van de Taakgroep gemeenten (commissie
D'Hondt). De gemeenten ontvangen daardoor een hoger bedrag voor de
verdeelmaatstaf herindeling dan voorheen.
De herindelingsvarianten komen na de herindeling die vooralsnog door GS
wordt beoogd per 1 januari 2013 in aanmerking voor de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling. Om een indicatie te geven is de omvang van
deze maatstaf op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2009
berekend. In tabel 2.3.1 staat aangegeven wat dat voor de vier
herindelingsvarianten bij een herindeling per 1 januari 2013 oplevert. Het
bedrag zal volgens het 40-20-20-20% betaalschema in de
achtereenvolgende jaren tot uitkering komen. In bijlage 12 wordt
gedetailleerd inzichtelijk gemaakt hoe de tijdelijke verdeelmaatstaf wordt
berekend. De opbrengst van deze tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
wordt voora) bepaaid door het aantal gemeenten dat wordt heringedeeld
en het aantal inwoners dat daarbij betrokken is.
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling zou op basis van de
inwonersgegevens 2009 (op basis van de uitkeringsfactor 2013, te weten
1,503 conform de septembercirculaire 2009) uitkomen op de volgende
bedragen.
Tabel 2.3.1

Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling bij
herindelinq per l januari 2013
Totale opbrengst tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling

Herindelingsvarianten
K6

In absolute bedragen
x€ 1

K5
K4
K2

bedragen per
inwoner x € 1

21.196.878

256

16.675.985
12.329.378
4.520.893

309
311
105

Deze bedragen zouden voldoende moeten zijn om de lasten van de
zogenaamde frictiekosten op te vangen. Indien de uitkeringsfactor wijzigt.
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dan wijzigt ook de opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf.
Aanbeveling
Raam de frictiekosten zowel voor de periode voorafgaand aan als na het
moment van herindeling, benoem steeds een budgetverantwoordelljke en
confronteer de raming met de opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf
herindeling.
2.4

M o g e l i j k e e f f e c t e n v a n de h e r i n d e l i n g o p d e w o o n l a s t e n
Door de herindeling zullen de verschillen in de belastingtarieven tussen de
herindelingspartners geharmoniseerd moeten worden. De Wet algemene
regels herindeling (arhi) geeft op dat gebied in de artikelen 28 tot en met
30 voorschriften. Wat betekent dit in de praktijk voor de belastingtarieven?
Als eerste nemen wij daartoe de OZB onder de loep. Wij gaan er hierbij
van uit dat de nieuwe gemeente een gelijkblijvend ambitieniveau als
vertrekpunt heeft. Op basis daarvan is een besluit om de totale OZBopbrengst van de nieuwe gemeente gelijk te houden, aangevuld met een
eventuele prijsindexatie, aannemelijk en in de praktijk veel voorkomend.
De volgende stap is dan de bepaling van het uniforme percentage van de
WOZ-waarde in de nieuwe gemeente. Hierbij werkt een percentage van de
WOZ-waarde dat sterk afwijkt natuuriijk zwaarder door in het
geharmoniseerde uniforme percentage van de WOZ-waarde van de nieuwe
gemeente. Dit resulteert dan voor de ene gemeente in een lastenstijging
en voor de andere gemeente in een daling.
Wij hebben in de volgende tabe! berekend wat de mutaties in de
woonlasten voor eigenaren van woningen zouden zijn geweest als de vier
herindelingsvarianten op 1 januari 2010 tot stand zouden zijn gekomen en
een OZB-opbrengst voor de woningen geraamd zou worden gelijk aan de
totaalopbrengst van de bij de herindelingsvariant betrokken gemeenten.
De gegevens over de woonlastendruk zijn ontleend aan vastgestelde
belastingverordeningen voor 2010 en door de gemeente verstrekte
gegevens inzake lokale heffingen 2010.
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tu

M u t a t i e w o o n l a s t e n 2 0 1 0 v o o r de h e r i n d e l i n q s v a r i a n t e n f b e d r a q e n x G 1)

Gomocntcn'
herindelingsvarianten

Mutatie OZB-percentaqc
OZB>%
wozopbrengst
woningen
waarde
OZB
eigenaar
woningen
woningen
2010
K € 1
miljoen

Mutatie
OZBpercentage
in%

Mutatie
Afvalstoffenheffing
meerpersoonshuishoudens

afvalstoffenhefflnq en rioolrecht
Rioolrecht
Mutatie
Mutatie
Rioolrecht
afvalstoffen- moerpersoonshutsheffing
houdons

Berqambacht

1.252

0,09400

1.176.791

5.8%

277

9%

284

-16%

Krimpen aan den IJssel

2.981

0.10970

3.270.490

-9.3%

313

-4%

218

10%

Nederiek

1.485

0,09860

1.464.017

0.9%

326

'7%

225

6%

779

0.10820

843.000

-8.1%

290

4%

230

4%

1.206

0.08140

981.605

22.2%

273

11%

255

-6%

6.4%

299

1%

260

-8%

Ouderkerk
Schoonhoven
Vlisl

1.206

0.09350

1.128.000

K r i m p e n e r w a a r d (K6)

8.909

0.09949

6.663.903

Bergambacht

1.252

0.09400

1.176.791

0.4%

277

7%

284

-10%

Nederiek

1.485

0,09860

1.464.017

-4.3%

326

-9%

225

13%

239

302

779

0,10820

843.000

-12.8%

290

2%

230

8%

1.206

0.08140

981.605

15.9%

273

8%

255

-2%

Vlisl

1.206

0.09350

1.128.000

0.9%

299

-1%

260

-4%

K r i m p o n e r w a a r d (K5)

5.926

0,09435

5.593.413

Berqambachl

1.252

0.09400

1.176.791

-1.1%

277

2%

284

-9%

779

0,10820

843.000

-14.1%

290

-2%

230

12%

981.605

14.2%

273

4%

255

1%

-0.6%

299

-5%

260

-1%

Ouderkerk
Schoonhoven

Ouderkerk

249

296

Schoonhoven

1.206

0,08140

Vlisl

1.206

0.09350

1.128.000

K r i m p e n e r w a a r d (K4)

4.443

0,09293

4.129.396

Krimpen aan den IJssel

2.981

0.10970

3.270.490

-3.4%

313

1%

218

1%

Nederiek

1.485

0,09860

1.464.017

7.5%

326

-3%

225

-2%

Krimpenerwaard (K2)

4.466

0,10601

4.734.507

284

318

Z58

220

Uit de tabel blijkt dat in 2010 voor de huidige gemeenten het OZBpercentage het hoogst is in Krimpen aan den IJssel, de afvalstoffenheffing
het hoogst is in Nederiek (€ 326) en het rioolrecht het hoogst is in
Bergambacht {€ 284).
De stijging in de OZB-percentages voor woningeigenaren bij een eventuele
herindeling op basis van de gegevens 2010 zou in de herindelingsvarianten
K6, K5 en K4 het grootst zijn voor Schoonhoven. Bij de K2 is de stijging
van het OZB-percentage het hoogst in Nederiek. Voor de K6-variant is de
stijging voor het rioolrecht voor Krimpen aan den Ussel het grootst. Bij de
K5-variant heeft Nederiek de grootste stijging. Bij de K4 geldt dat voor de
gemeente Ouderkerk en bij de K2 voor Krimpen aan den IJssel.
In de herindelingsvarianten K6, K5 en K4 zou de stijging van de
afvalstoffenheffing het grootst zijn voor Schoonhoven. In de K2 geldt dit
voor de gemeente Krimpen aan den IJssel.
De OZB-percentages zouden respectievelijk in de K5 en K4 het meest
dalen in de gemeente Ouderkerk. In de K6 en K2 zou dat gelden voor de
gemeente Krimpen aan den IJssel.
Het besluit over de OZB-percentages en de tarieven riool en reiniging na
herindeling is uiteraard ter bepaling van de nieuwe raad. De ontwikkeling
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van deze percentages en tarieven kunnen worden beïnvloed door
beleidskeuzes. Denk aan beleidsintensiveringen, een nieuw rioleringsplan
of bij de reinigingsrechten aan de toekomstige wijze van inzameling o f d e
afloop van de huidige inzamelingscontracten.
Vanzelfsprekend zullen als gevolg van hertaxaties en tariefmutaties de
harmonisatie-effecten blj de bij de herindeling betrokken gemeenten in de
komende jaren wijzigen. Zo worden de mutaties OZB-opbrengst bij de
woningen deels veroorzaakt door waardeverschil tussen de woningen en
deels door verschil in OZB-percentages.
Voorbereiding van de harmonisatie van belastingenverordeningen
voorafgaand aan de herindeling is aan te bevelen. Volledige harmonisatie
van de OZB-percentages tussen nu en een beoogde herindelingsdatum ligt
echter minder voor de hand. Als tussenoplossing kan daar waar mogelijk
worden gekozen voor het naar elkaar toegroeien van de OZB-percentages.
Het effect van de herindeling op de OZB-lasten voor de burgers is in beeld
gebracht in de volgende tabel voor een fictieve woning met een WOZwaarde van € 265.000.

Tabel 2,4.2 Mulalie woonlasten voor eiqenaren van een woninq (bedraqen x € 1
Gemeenten/
herindelingsvarianten

WOZ-waardc
€ 265.000

Afvalstoffenheffing

RioolhofTing

Totaal
woonlasten

Verschil

Berqambachl

249

277

284

811

-0,7%

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-2.1%

Nederlek

261

326

225

812

-0,9%

Ouderi<erk

287

290

230

807

-0.2%

Schoonhoven

216

273

255

744

8.2%

Vlist

248

299

260

806

-0.1%

K r i m p e n e r w a a r d (K6)

264

302

239

805

Bergambacht

249

277

284

811

Nederlek

261

326

225

812

-2.1%

Ouderkerk

287

290

230

807

-1.4%

Schoonhoven

216

273

255

744

6.9%

Vlisi

248

299

260

806

-1.3%

K r i m p e n e r w a a r d (KS)

250

296

249

795

•1,9%

Berqambacht

249

277

284

811

-2.8%

Ouderiterit

287

290

230

807

-2.3%

Schoonhoven

216

273

255

744

5.9%
-2.3%

Vlist

248

299

260

806

K r i m p e n e r w a a r d |K4)

246

284

256

786

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-0,4%

Nederiek

261

326

225

812

0.8%

K r i m p e n e r w a a r d (K2)

281

318

220

819

Uit deze tabel blijkt dat een eigenaar van een woning met een WOZwaarde van € 265.000 de woonlasten respectievelijk in de K6, K5 en K4 in
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de gemeente Schoonhoven stijgen terwijl voor de overige gemeenten
sprake is van een (lichte) daling. Blj de K2 is nauwelijks sprake van een
wijziging in de woonlastendruk.
De werkelijke OZB-percentages na herindeling zijn uiteraard ter bepaling
van de nieuwe raad. Deze raad moet de nieuwe OZB-percentages op grond
van de Wet arhi binnen drie maanden na de herindeling met
terugwerkende kracht vaststellen. De voorbereiding van de besluitvorming
van de harmonisatie geschiedt veelal door een ambtelijke werkgroep
belastingen.
De overige belastingen en retributies, waarvan de belangrijkste de
reinigings- en rioolrechten zijn, blijven van kracht voor de nieuwe
gemeente tot twee jaar na de herindelingsdatum, tenzij nieuwe tarieven
worden vastgesteld. De herindelingspartners kunnen voorafgaand aan de
herindeling overwegen de tarieven zoveel als mogelijk te harmoniseren,
zodat vanaf de herindelingsdatum sprake kan zijn van uniforme tarieven.
De ontwikkeling van de tarieven kan worden beïnvloed door beleidskeuzes.
Denk aan beleidsintensiveringen, nieuw beleid, een nieuw rioleringsplan of
bij de reinigingsrechten aan de toekomstige wijze van inzameling of de
afloop van de huidige inzamelingscontracten. Zo kan een nieuw op te
stellen gezamenlijk rioleringsplan, met een geharmoniseerd ambitieniveau
waarin de eisen van de nieuwe wetgeving op het terrein van het rioolrecht
zijn verwerkt, gevolgen hebben voor de tariefstelling. Een dergelijk plan
biedt bovendien wellicht mogelijkheden om het tarief in een gewenste
richting bij te sturen. Voor wat betreft de harmonisatie van het rioolrecht
wordt geadviseerd een goede analyse te maken van de achtergrond van de
verschillen in de tarieven tussen de herindelingspartners. De analyse kan
aan het licht brengen of dit verschil wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld
verschillen in uitgangspunten bij het rioleringsplan.
Bij de reinigingsrechten bepalen bijvoorbeeld de toekomstige wijze van
inzameling o f d e afloop van de huidige contracten sterk de wijze en tennijn
waarop (tarief)harmonisatie zal plaatsvinden.
Vanzelfsprekend zullen als gevolg van hertaxaties en tariefmutaties de
harmonisatie-effecten bij de herindelingspartners in de komendejaren
wijzigen.
Of de woonlasten voor de burgers van de oude gemeenten dus zullen dalen
of stijgen na de herindeling is daarvan sterk afhankelijk en dus thans
moeilijk te voorspellen.
Aanbeveling
Bereid de harmonisatie van de belastingenverordeningen voorafgaand aan
de herindeling voor. Harmonisatie van de OZB-percentages tussen nu en
de herindelingdatum is echter minder voor de hand liggend. Als
tussenoplossing kan, daar waar mogelijk, worden gekozen voor het naar
elkaar laten toegroeien van de OZB-percentages.
Analyseer welke verschillen er ter grondslag liggen aan het verschil in
tarieven tussen de herindelingspartners. De hoogte van de bestaande
tarieven zijn immers het gevolg van beleidskeuzen die eerder zijn
gemaakt.
2.5

Het f i n a n c i ë i e b e l a n g v a n de n i e u w e g e m e e n t e
Het financieel toezicht blj herindeling dat door de provincie Zuid-Holland op
grond van de Wet arhi zal worden ingesteld op de betrokken gemeenten na
vaststelling van het herindelingsontwerp, is erop gericht 'potverteren' te
voorkomen door het belang van de nieuwe gemeente te beschermen. De
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provincie toetst via dit specifieke herindelingstoezicht de financiële
besluiten van de herindelingspartners preventief.
De provincie zal met de besturen van de betrokken gemeenten afspraken
maken over de wijze waarop het herindelingstoezicht in praktische zin
wordt ingevuld: De provincie toetst of financiële besluiten niet strijdig zijn
met het financiële belang van de nieuwe gemeente.
2.6

Overige financiële aandachtspunten bij herindeling
Het proces van gemeentelijke herindeling kent verschillende fasen binnen
een tweetal deelprocessen. Allereerst is er het arhi-proces dat wordt
geregeld door de gelijknamige wet, en dat de fasen initiatief, ontwerp,
vaststelling en begeleiding van de uitvoering onderscheidt. De gemeenten
komen door een herindeling in een overgangssituatie terecht en hier
voltrekt zich het herindellngsproces met de volgende fasen:
invloedsuitoefening op het arhi-proces, voorbereiding en invoering (= de
feitelijke herindeling met de periode daarna).
De herindeling is pas definitief als de desbetreffende herindelingswet door
de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen. Wel blijkt In de praktijk dat
na de afronding van de ontwerpfase van het arhi-proces door de provincie
in samenspraak met de gemeenten, de voorbereidingsfase van het
herindelingsproces concreet ingevuld gaat worden. Deze fase houdt in
inventariseren, afetemmen en regelen zowel voorafgaand, maar ook
volgend op de dag van de herindeling. Een aantal publicaties kan de
gemeenten die bij een herindeling betrokken zijn daarbij tot hulp dienen.
Allereerst de in 2005 herziene handleiding Gemeentelijke herindeling van
de Vereniging Nederiandse Gemeenten (VNG) alsmede de Handreiking
admlnistratief-organisatorische aspecten van gemeentelijke herindeling
van de provincie Zuid-Holland van juni 2009. Daarnaast heeft het
ministerie van BZK in 2008 een brochure Handvatten voor gemeentelijke
herindeling samengesteld op basis van een verkenning onder een achttal
recent gefuseerde gemeenten. Aan de hand van deze publicaties alsmede
diverse rapporten over financiële effecten van herindeling bij individuele
gemeenten worden de navolgende financiële aandachtspunten naar voren
gebracht die tijdens het herindelingsproces voor de herindelingsgemeenten
alsmede de mogelijke herindelingsvarianten van belang zijn.
H a r m o n i s a t i e f i n a n c i e e l beleid
In hoofdstuk 3 van dit financieel onderzoek wordt een beeld geschetst van
de financiële positie van de herindelingspartners en de
herindelingsvarianten. Op onderdelen verschilt het financiële beleid van de
herindelingspartners. Wij adviseren daarom om zo mogelijk in de
resterende tijd tot aan een eventuele herindeling het financiële beleid van
de herindelingspartners te harmoniseren, waardoor in de komende periode
het onderiing vergelijkbaar maken wordt bevorderd. Dit verbetert ook het
zicht op de toekomstig financiële positie van de nieuwe gemeente. Door dit
soort vormen van harmonisatie komen de herindelingspartners als het
ware schoon over.
Deze harmonisatie heeft natuuriijk wel effecten op de finandële positie, in
casu de reservepositie van de individuele herindellngspartners, maar het
betreft hier veelal effecten die vroeg of laat onontkoombaar zijn.
Bovendien vergemakkelijkt het straks, zowel de consolidatie van de
eindbalans van oude gemeenten tot de beginbalans van de nieuwe
gemeente als het opstellen van de eerste begroting van de nieuwe
gemeente. Belangrijke terreinen waarop harmonisatie in meer uniformiteit
voor de nieuwe gemeente moet resulteren, zijn:
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• waarderingsgrondslagen (historische kostprijs);
• activerings- en passlveringsmethoden (activering van personele lasten
via tijdschrijven, immateriële activa, BTW, stille reserves
(gemeentehuizen));
• afschrijving (start, duur);
• inventarisatie en afdekking risico's;
• omvang en inzet van de reserves in de exploitatie;
• nieuw beleid In casu de voortzetting van de (grote) projecten van de
herindelingspartners alsmede de verwerking/inpassing van de financiële
gevolgen hiervan in de meerjarenraming.
Een praktische aanpak voor de harmonisatie van het financiële beleid is het
vergelijken van de verordeningen op grond van artikel 212 van de
Gemeentewet van de herindelingspartners alsmede van de daaruit
voortvloeiende nota's. Voor verdere details over de harmonisatie en
integratie van het financiële beleid en beheer wordt verwezen naar de
genoemde handreikingen, ervaringen van andere gemeenten en bijlage 3.
Overige harmonisaties
Naast de harmonisatie van het financiële beleidsterrein en de financiële
gevolgen daarvan, doen zich ook op andere terreinen
harmonisatieverschijnselen voor. Enkele opvallende zaken met bijzondere
aandacht voor de financiële gevolgen worden hier genoemd.
Beheer en onderhoud
Het is van belang dat beheer en onderhoud bij de herindelingspartners
goed op orde is. Inventariseer daarom achterstanden niet alleen bij het
onderhoud van de kapitaalgoederen, maar ook bij de archieven, de
financiële- en personeelsadministratie, de bestemmingsplannen
enzovoorts. De ervaring leert dat het wegwerken van het achterstallig
onderhoud bij de gemeentelijke kapitaalgoederen o f h e t inlopen van een
archiefachterstand gepaard kan gaan met omvangrijke investeringen.
Verder zorgt actueel inzicht in administraties ervoor dat geen onbekende
risico's worden gelopen. Voorbereiding van onderhoudsplannen voor de
kapitaalgoederen van de nieuwe gemeente is gezien het financiële belang
ervan ook sterk aan te bevelen. Aan de actuele situatie van het onderhoud
van de kapitaalgoederen bij de herindelingspartners wordt aandacht
besteed in hoofdstuk 3.
Harmonisatie gemeentelijke beleidsterreinen
In de voorbereidingsfase van het herindelingsproces zal via een
projectorganisatie op alle gemeentelijke beleidsterreinen de herindeling
voorbereid worden. De twee genoemde handreikingen kunnen hier een
goede leidraad bij vormen. In werkgroepen zal na inventarisatie en
afstemming via concrete acties als het voorbereiden van verordeningen,
reglementen, vertegenwoordigende benoemingen, (beleid-) en
beheerplannen enzovoorts de nieuwe gemeente vorm krijgen. De financiëte
gevolgen daarvan vinden hun weerslag in de begroting. Omdat de nieuwe
raad pas kort voor het moment van herindeling wordt gekozen zal de
eerste begroting van de nieuwe gemeente veelal weinig nieuw beleid
omvatten. Vandaar dat de ramingen van de nieuwe gemeente vaak een
optelling van de ramingen van de herindelingspartners zijn. Daar waar dit
afwijkt van dit overheersende patroon, is het van belang een reële
inschatting te maken van de financiële gevolgen.
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Gemeenschappelijke regelingen
Herindeling kan resulteren in de uittreding uit gemeenschappelijke
regelingen ofandere samenwerkingsverbanden waaraan de
herindelingspartners deelnemen. De Wet arhi geeft voor
gemeenschappelijke regelingen voorschnften. Binnen zes maanden
(verlenging van deze termijn van orde Is mogelijk) dienen de deelnemers
aan de regeling daartoe een voorziening te hebben getroffen. Ga daarom
voorafgaand aan de herindeling aan de hand van het overzicht verbonden
partijen na wefke organisaties het hier betreft en treed daarmee in overieg
om de hoogte van de uittredinglasten te bepalen. Uitgangspunt hierbij Is
dat de overblijvende gemeenten in het samenwerkingsverband geen
financieel nadeel van de uittreding mogen ondervinden en dat de schade,
die rechtstreeks het gevolg is van de uittreding, voor rekening van de
uittredende partij komt. Van het samenwerkingsverband en de
overblijvende deelnemers mag echter worden veriangd, dat zij tijdig
adequate maatregelen treffen, om de financiële gevolgen van de uittreding
te beperken en op te vangen. De uittredende herindelingspartners kunnen
daartJij denken aan het bepalen van een goed moment van uittreding, het
overnemen van boventallig personeel of het op contactbasis afnemen van
de uren aan overcapaciteit. Een beleid gericht op het beperken van de
uittredingskosten kan hierbij lastenbesparend werken.
Aanbevelingen
Harmoniseer In de periode tot aan de herindeling het financiële beleid. Dit
bevordert de onderiinge vergelijkbaarheid van de herindelingspartners en
vergemakkelijkt de opstelling van zowel de eerste begroting als de
beginbalans van de nieuwe gemeente. De financiële effecten van deze
harmonisatie komen ten laste o f t e n gunste van de reservepositie. Deze
harmonisatie is onder meer van belang bij de activeringsmethoden, de
afschrijving, de afdekking van risico's, de inzet reserves en het nieuwe
beleid. Een praktische aanpak voor de harmonisatie van het financiële
beleid is het vergelijken van de verordeningen op grond van artikel 212
van de Gemeentewet van de herindelingspartners alsmede van de daaruit
voortvloeiende nota's.
Inventariseer eventuele achterstanden op het terrein van beheer en
onderhoud, zodat dit voor de nieuwe gemeente zo veel mogelijk op orde is.
Het betreft hier terreinen als kapitaalgoederen, bestemmingsplannen,
archieven en administraties.
Bepaal vóór de herindeling aan de hand van het overzicht verbonden
partijen blj welke gemeenschappelijke regelingen of andere organisaties
uittreding noodzakelijk is. Treed hiermee tijdig in overleg om de hoogte
van de uittredingslasten te bepalen, Besteed daarbij ook veel aandacht aan
lastenbeperkende maatregelen.
Het besluit over de OZB-percentages na herindeling is uiteraard ter
bepaling van de nieuwe raad.
Voorbereiding van de harmonisatie van belastingverordeningen
voorafgaand aan de herindeling is aan te bevelen. Harmonisatie van de
OZB-percentages tussen nu en de herindellngsdatum ligt echter minder
voor de hand. Als tussenoplossing kan daar waar mogelijk worden gekozen
voor het naar elkaar toegroeien van de OZB-percentages.
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ONTWIKKELINGEN I N DE FINANCIËLE POSITIE VAN DE
GEMEENTEN BERGAMBACHT, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL,
NEDERLEK, OUDERKERK, SCHOONHOVEN, VLIST EN DE
HERINDELINGSVARIANTEN
3.1

Inleiding
Eerst willen we een aantal relevante ontwikkelingen onder de aandacht
brengen waar rekening mee moet worden gehouden bij de toekomstige
begrotingen en meerjarenramingen, omdat deze ontwikkelingen van
Invloed kunnen zijn op de hoogte van de structurele baten en/of lasten. De
financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn niet gekwantificeerd en
maken dus ook geen deel uit van het hierna gegeven beeld van de
financiële positie van de in dit onderzoek betrokken gemeenten. Overigens
zouden deze ontwikkelingen zich ook voordoen zonder herindeling.
Economische crisis/recessie.
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat de economische crisis en de
ingezette recessie ook gevolgen zullen hebben voor de financiële positie
van de bij dit onderzoek betrokken gemeenten.
In de begrotingscirculaire 2010-2013 van 31 maart 2009 van
Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland, toegezonden aan de ZuldHollandse gemeenten, over het beoordelen van de begroting 2010 en
meerjarenraming 2011-2013 hebben GS opgemerkt dat de consequenties
van de economische recessie te merken zullen zijn In de inkomsten ult het
gemeentefonds, specifieke uitkeringen en de eigen baten en lasten.
Voorbeelden van de eigen baten en lasten zijn op termijn hogere
bijstandslasten door de oplopende werkloosheid, minder baten uit
bouwleges door verminderde bouwactiviteiten, minder dividend en lagere
opbrengsten gebruikersheffing van niet-woningen door leegstand,
enzovoort.
In artikel 203, lid i , van de Gemeentewet ls bepaald dat de begroting naar
het oordeel van GS in evenwicht dient te zijn of als dat niet het geval is de
meerjarenraming aannemelijk dient te maken dat dit evenwicht in de
eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Wanneer het
evenwicht naar het oordeel van GS niet tot stand zal worden gebracht,
behoeven de begroting evenals de daarop betrekking hebbende
begrotingswijzigingen de goedkeuring van GS.
Dit impliceert tevens dat als medeoverheden lasten naar voren gaan
halen, bijvoorbeeld door activiteiten/investeringen die toch al op de rol
staan in een eerder begrotingsjaar uit te gaan voeren, het voomamelijk
gaat om een verschuiving van lasten tussen jaren. Verwacht mag worden
dat ook dan over een meerjarige periode bezien, In casu de
meerjarenraming behorende blj de begroting 2010, het duurzaam
financieel evenwicht niet in gevaar komt.
Omdat medeoverheden voor grote activiteiten/investeringen veelal ook al
een bestemmingsreserve hebben gevormd, zullen de extra (incidentele)
lasten van het naar voren halen (deels) kunnen worden gedekt door
onttrekkingen aan opgebouwde reserves. Voor dat deel zullen ze dus ook
niet negatief doorwerken ln het geraamde resultaat na bestemming in de
begroting. Daarbij wordt een appèl gedaan op de verantwoordelijkheid
voor de financiële positie om bij een eventuele aanspraak op de
(algemene) reserves ook de gevolgen voor het weerstandsvermogen te
betrekken.
Verder is de grondexploitatie een belangrijk onderwerp in het geheel. De
gemeenten lopen de nodige risico's binnen de grondexploitatie, Van belang
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is dat tijdig inzicht wordt gegeven in de reële verwachtingen van de
grondexploitatie en dat op tijd maatregelen worden genomen om veriiezen
te voorkomen of deze in ieder geval te beperken. Voor wat de actieve
grondexploitatie betreft, wordt ervan uitgegaan dat er als gevolg van het
vervroegen van activiteiten/investeringen en het daarbij inzetten van
grondexploitatiereserves als eenmalig dekkingsmiddel geen tekorten in de
grondexploitatie zullen ontstaan.
Op 6 juli 2009 heeft de Staatssecretaris van BZK in een brief aan de
Tweede Kamer nader uiteengezet hoe kan worden omgegaan met het
ramen van de algemene uitkering in de jaren 2012 en verder. Ook gaat de
staatssecretaris in op de situaties waarin repressief danwel preventief
toezicht van toepassing zal zijn.
In de septembercirculaire Gemeentefonds 2009 van de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgenomen dat
Inmiddels zeker is geworden dat de overheidsfinanciën langdurig uit het
lood zijn geslagen. Zelfs wanneer er na de crisis wordt teruggekeerd naar
een economische groei van 2 % , treedt er geen verbetering op van het
overheidssaldo en blijft het tekort boven de toegestane Europese norm
van 3% BBP. Dit sombere vooruitzicht noopt het kabinet tot forse
aanvullende maatregelen om de overheidsfinanciën weer op orde te
krijgen richting evenwicht. Deze maatregelen zullen voor de periode na
2011 gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gemeentefonds. De
fondsbeheerders achten het niet uitgesloten dat er voor de jaren 2012 en
verder sprake zal zijn van een negatieve ontwikkeling. Komend voorjaar
zal er naar verwachting meer duidelijkheid zijn over de ontwikkelingen van
de overheidsfinanciën, die tijdens het bestuuriijk overleg zullen worden
besproken.
Onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk willen we de volgende vraag beantwoorden:
'IVat k a n a a n de h a n d van d e b e g r o t i n g 2 0 1 0 , d e m e e r j a r e n r a m i n g
2 0 1 1 t o t en m e t 2 0 1 3 e n d e g e m e e n t e r e k e n i n g e n v a n a f 2 0 0 4 o v e r
d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e van d e h u i d i g e g e m e e n t e n e n d e v i e r
herindelingsvarianten worden gezegd?'
3.2

Financieel b e l e i d
De gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een gezond
financieel beleid. Als de gemeente niet voldoet aan een aantal formele
eisen (uit de Gemeentewet, het BBV en de verordeningen) dan kan geen
goed beeld worden verkregen van de financiële positie. De wetgever legt
in artikel 189 van de Gemeentewet de verantwoordelijkheid voor het
evenwicht in de begroting bij de raad. GS toetsen op basis van de
Gemeentewet vervolgens of de begroting naar hun oordeel in evenwicht
is. De begroting en de jaarrekening dienen te zijn ingericht volgens het
BBV. Bij de begrotingsbeoordeling hanteren GS als toezichthouder de
criteria die in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar
toezicht' van februari 2008 zijn vastgesteld.
Bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente neemt de
begroting een centrale plaats in. De beslissing over de wijze van toezicht
hangt nauw samen met de vraag of er al dan niet sprake is van een
structureel evenwichtige financiële situatie in een gemeente. Dit houdt in
dat het beleid van een gemeente erop gericht moet zijn dat de structurele
lasten worden gedekt door de structurele baten ( = materieel evenwicht)
en dat deze reëel zijn.
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Het begrotingsbeleid kan niet los worden gezien van de andere elementen
van het financiële beleid. Hierbij valt te denken aan het beleid op de
onderdelen zoals die zijn vastgelegd in een aantal verplichte paragrafen op
grond van het BBV (lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en
grondbeleid) en overigens ook aan de verplichte verordeningen op grond
van de artikelen 212, 213 en 2 l 3 a van de Gemeentewet, waarin de kaders
van het financiële beleid en beheer worden vastgelegd.
Samenhangend beleid op deze terreinen vormt een randvoorwaarde voor
een gezonde financiële positie. Het beleid op de afzonderiijke terreinen
dient onderbouwd en door de raad vastgesteld te zijn.
Wij besteden in deze paragraaf aandacht aan de inrichting van de
begroting en meerjarenraming, afgezet tegen de eisen van het BBV.
3.2.1

I n r i c h t i n g b e g r o t i n g en m e e r j a r e n r a m i n g en h e t BBV
In het BBV zijn voorschriften vastgelegd over de wijze waarop de
begroting moet worden ingedeeld en welke informatie moet worden
verstrekt. De doelstelling van dit besluit is het verbeteren dan wel
versterken van het Inzicht van de raad in de financiële positie. De
begroting, de meerjarenraming, dejaarstukken, de uitvoeringsinformatie
en de informatie voor derden dienen aan het BBV te voldoen. In bijlage 4
treft u een overzicht aan waarin is getoetst of In de begrotingen van de
zes bestaande gemeenten de in het BBV voorgeschreven onderdelen zijn
opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat op enkele onderdelen nog niet
(volledig) voldaan wordt aan de voorschriften. Volstaan wordt naar dit
overzicht te verwijzen.

3.2.2

Het n i e u w e g e m e e n s c h a p p e l i j k f i n a n c i e e l t o e z i c h t k a d e r
Financieel toezicht richt zich van oudsher op de sluitendheid van de
begroting, maar zal zich steeds meer gaan richten op de langere termijn
en de duurzaamheid van het financieel beleid. Het criterium 'duurzaam
financieel evenwicht' (DFE) zal het criterium van sluitendheid van de
begroting gaan vervangen. Niet de begroting voor het komende jaar, maar
het integrale beeld van begroting en meerjarenraming wordt leidend voor
het oordeel van de toezichthouder.
Het begrip DFE zal naar verwachting ook in de Gemeente- en Provinciewet
worden vastgelegd. Deze wetswijziging wordt verwacht in 2 0 1 1 .
Met het oog op deze wetswijziging toetsen de provincies, conform de
bestuuriijke afspraak tussen de Minister van BZK en het IPO, of de
begrotingen van gemeenten voldoen aan de criteria van DFE. Wij merken
op dat de gemeenten in de afgelopen jaren in toenemende mate voldeden
aan deze criteria. Bij ons onderzoek van de begrotingen 2010 en de
meerjarenramingen 2011-2013 hebben wij echter geconstateerd dat, als
gevolg van de economische crisis, bij een groot aantal gemeente geen
sprake (meer) is van duurzaam financieel evenwicht.
Dit geldt ook voor de Krimpenerwaard-gemeenten. Geen van de
gemeenten heeft, naar het oordeel van GS, zowel een sluitende begroting
2010 ais een sluitende meerjarenraming.
Wij hebben de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 getoetst
op elf specifieke aspecten die van belang zijn voor de beoordeling of
sprake is van duurzaam financieel evenwicht te weten:
- incidentele baten en lasten;
- beschikking over algemene en bestemmingsreserves;
- vervangingsinvesteringen;
- onderhoudsramingen;
- nieuw beleid;
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bezuinigingen/ombuigingen;
noodzakelijke uitgaven;
ramingen loon- en prijspeil;
algemene uitkering;
paragrafen;
overige foutieve of niet realistische ramingen.

Door middel van bijlage 13 wordt inzicht gegeven ten aanzien van een
aantal aspecten dat bij de beoordeling van het DFE een rol speelt.
3.3

Uitleg over de toegepaste w e r k w i j z e
Voor het in beeld brengen van de financiële positie van de gemeenten is
gebruik gemaakt van de informatie verstrekt in de begroting 2010 en de
meerjarenraming 2011-2013 van de zes gemeenten.
De volgende aspecten zijn belicht:
- weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel) (paragrafen 3.3.1 en
3.3.2)
- risico's (paragraaf 3.3.3)
- ontwikkeling algemene reserve (paragraaf 3.3,4)
- begrotings- en rekeningssaldi (paragraaf 3.3.5)
- woonlastendruk per huishouden (paragraaf 3.3,6)
- ontwikkeling woonlastendruk (paragraaf 3.3.7)
- onderhoud kapitaalgoederen (paragraaf 3.3.8)
- grondexploitaties (paragraaf 3.3.9)
- bevolking5daling(paragraaf 3.3,10)
- cyclus voor het financiële beleid en de verplichte
verordeningen(paragraaf 3.3.11)

3.3.1

Incidentele weerstandscapaciteit
Voor de beoordeling van de financiële positie is het noodzakelijk een beeld
te vormen over de vermogenspositie. De vermogenspositie wordt
beoordeeld op basis van de drie R's: reservepositie, risico's en ratio's. De
reservepositie is het eigen vermogen van de gemeente dat bestaat uit de
algemene - en bestemmingsreserves én de stille reserves. De
voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen van de gemeente.
Tegenover elke voorziening staat immers een verplichting. Een
voorziening is dan ook niet vrij besteedbaar. De aanwezigheid van risico's
bepaalt de mate waarin weerstandscapaciteit nodig is en dus de mate
waarin het eigen vermogen geblokkeerd wordt door risico's. Voor reguliere
risico's, die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn,
dient een voorziening te worden getroffen of een verzekering te worden
afgesloten. Voor deze risico's is geen weerstandscapaciteit nodig.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om
niet begrote tegenvallers te dekken, zonder dat dit invloed heeft op de
voortzetting van de taken op het huidige niveau. De weerstandscapaciteit
is te onderscheiden in een incidenteel en een structureel deel.
Onder de incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan het vermogen
om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat
dit Invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. De
middelen die dat vermogen kunnen bepalen zijn:
• de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming
heeft gegeven die kan worden gewijzigd;
• de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene lasten voor
zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;
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• het incidentele rekeningsaldo dat nog niet aan de algemene reserve is
toegevoegd en
• de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken
zijn.
3.3.2
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Structurele weerstandscapaciteit
Onder de structurele weerstandscapaciteit wordt verstaan het vermogen
om onverwachte tegenvallers structureel in de begroting op te vangen,
zonder dat dit gevolgen heelt voor de voortzetting van de taken op het
huidige niveau. De middelen die dat vermogen kunnen bepalen zijn:
• het materieel begrotingssaldo;
• de in de begroting opgenomen ramingen voor structurele (dus
cumulatief geraamde) onvoorziene lasten voor zover hier nog geen
bestemming aan is gegeven en
• de resterende belastingcapaciteit (alleen meegenomen indien deze door
de gemeente zelf Is meegenomen in de berekening).

3.3.3

Risico's
Naast vaststelling van de vermogenspositie en het weerstandscapaciteit is
het noodzakelijk inzicht te hebben in de (financiële) risico's. De risico's
relevant voor de vermogenspositie en de weerstandscapaciteit zijn die
risico's die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico's, risico's
die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, hoeven
niet in de paragraaf weerstandsvermogen te worden opgenomen. Hiervoor
dienen immers verzekeringen te worden afgesloten of voorzieningen te
worden gevormd. Daarnaast gaat het om risico's die van materiële
betekenis zijn voor het balanstotaal of de financiële positie. Om alle
risico's in beeld te brengen is een risico-inventarisatie noodzakelijk. Het
verdient aanbeveling daarbij jaariijks een vaste systematiek te volgen om
mogelijke risico's inzichtelijk te maken, beheersmaatregelen te nemen en
risico's nader te kwantificeren. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan
vervolgens de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit worden
vastgesteld en nadere besluiten worden genomen over de omvang hiervan
in relatie tot de vastgestelde risico's. Geïnventariseerd is o f d e zes
gemeenten de risico's zowel systematisch/kwalitatief als kwantitatief
hebben geïnventariseerd. In de onderstaande tabel met toelichting wordt
hier nader op ingegaan.
Tabel 3.3.3 verhouding weerstandscapaciteit/risico's; Bedragen x € 1.000,Weerstands
capaciteit
incidenteel

Weerstands
capaciteit
structureel

Bergambacht

2.343

24

Krimpen aan
den llssel
Nederlek

11.514

723

5.169

Gemeente

Ouderkerk

1

Totaal
weerstands
capaciteit
inc + s t r u c t
2.367

Gekwantificeerde
risico's

Verhouding
capaciteit/
risico's

1.900

1,25%

12.237

8.255

1,48%

142

5.311

3.060

1,74%

154

155

182

0,85%

1.700

4,33%

Schoonhoven

7,153

200

7.353

Vlist

2.125

303

2.428
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Onbekend

De gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek en
Schoonhoven hebben (ruim) voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen. De gemeenten Schoonhoven en
Nederlek brengen de bespaarde rente van de algemene reserve
(Schoonhoven voor het grootste deel, Nederiek volledig) ten gunste van
de exploitatie. Dit betekent dat op het moment dat deze reserve benodigd
zou zijn voor de dekking van een risico dat zich voordoet, dit structureel
nadelige effecten zal hebben voor de exploitatie, waarvoor
dekkingsmiddelen zullen moeten worden aangewezen.
De gemeente Ouderkerk heeft onvoldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen. Bij Ouderkerk is nog sprake van
een negatieve algemene reserve. De gemeente heeft weliswaar stille
reserves, echter deze zijn niet op korte termijn materieel te maken. De
structurele weerstandscapaciteit is toereikend om de structurele risico's op
te kunnen vangen.
Voor Vlist geldt dat de risico's slechts voor een deel zijn gekwantificeerd,
waardoor geen oordeel gegeven kan worden of de weerstandscapaciteit
voldoende is om de risico's op te vangen.
Bergambacht geeft nog aan dat risico's met structurele gevolgen
problemen voor de exploitatie kunnen geven omdat de structurele
weerstandscapaciteit heel laag is. De gemeente gaat hierbij uit van een
onbenutte belastingcapaciteit van nihil. Dit is niet juist. Nu de limitering is
afgeschaft is een macronorm geïntroduceerd. Deze bedraagt voor 2010
4,30. Daarnaast kennen we de artikel 12-norm, redelijk peil. Verder heeft
de gemeente geen bedrag opgenomen voor stille reserves. De gemeente
geeft aan dat voor,Bergambacht (wellicht) sprake is van aanwezige stille
reserves. Het bepalen van de omvang van deze stille reserves is echter
zeer lastig en arbitrair. Daarom heeft Bergambacht ervoor gekozen om de
stille reserves niet te betrekken in de bepaling van de
weerstandscapaciteit,
3.3.4

Ontwikkeling algemene reserve 2010-2013
De algemene reserve maakt deel uit van de incidentele
weerstandscapaciteit van een gemeente. Omdat enkele gemeenten In de
komende jaren een (substantieel) beroep doen op deze reserve als
dekkingsmiddel voor geplande investeringen wordt, op basis van
voornemens en/of besluiten, inzicht gegeven in het verloop van de
algemene reserve in het tijdvak 2010-2013.
Aan de hand van de prognoses hierover gegeven in de begroting 2010 en
de meerjarenraming 2011-2013 van de gemeenten, is weergegeven in
welke mate de omvang van algemene reserve van de zes gemeenten zal
wijzigen. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven.
Tabel 3.3.4 Ontwikkelinq alqemene reserve 2010-2013
Ontwikkeling aigemene 2007
2010 2013 Mutatie periode
reserve (oer inwoner)
2010-2013
343
335
+ 32,4%
Bergambacht
253
Krimpen aan den
Ussel
388
239
299
-1- 2 5 , 0 %
Nederiek
694
592
643
- 7,3%
Ouderkerk
-130
-30
0
+ 100,0%
716
425
Schoonhoven
596
- 23,7%
Vlist
162
252
240
- 4,8%
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- 26,2%
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Bergambacht
De toename van de algemene reserve in 2010-2013 is voor een belangrijk
deel het gevolg van herschikking van reserves.
Krimpen aan den IJssel
De algemene reserve zal de komende jaren weer toenemen als gevolg van
verwachte voordelige grondexploitaties. De daling ten opzichte van 2007
wordt veroorzaakt door aanvullingen van bestemmingsreserves ten laste
van de reserve bouwgrondexploitatie.
Ouderkerk
De gemeente heeft in 2009 in het kader van artikel 12 een aanvullende
uitkering ontvangen om een deel van de negatieve algemene reserve weg
te werken. De Inspecteur van het Ministerie van BZK adviseert in zijn
artikel 12-rappQrt 2009 om de gemeente aanvullende steun te verienen
om ook de resterende negatieve algemene reserve weg te werken. Naar
verwachting zal de gemeente deze aanvullende steun in 2010 ontvangen.
Schoonhoven
De daling van de stand van de algemene reserve van 2010-2013 wordt
o.a. veroorzaakt door onttrekkingen t.b.v. Springerpark, Argoterrein,
vorming reserve huisvesting organisatie en kademuren
3.3.5

B e g r o t i n g s - en r e k e n i n g s a l d i
Het begrotingssaldo 2010, de saldi van de meerjarenraming 2011-2013 en
de rekeningsaldi 2004-2008 maken deel uit van het in beeld brengen van
de financiële positie van de zes gemeenten,
In onderstaande tabel zijn de rekening- en begrotingssaldi vermeld zoals
deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen en begrotingen van de
gemeenten.
Tabel 3,3.5 Begrotings- en rekeningssaldi; Bedragen x € 1.000,Bergambacht

Jaarrekening
2004
2005
2006
2007
2008
Begroting
2010
Meerjarenraming
2011
2012
2013

Krimpen
aan den
IJssel

512
647
612
736
328

2226

0

434

147
261
280

Neder-

lek

757
818

596
31

1771

1799
2614
2200

879

30
- 646
-1032

80
- 479
- 762
- 1033

Ouderkerk

- 84
-900
-427
-226

Schoon
hoven

-906

23

782
824
839
204

35

0

9
8
21

-369

-87
3

Vlist

-38
220
93
3376
1137

5
-35S
-659
-1024

Bij de gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk en
Schoonhoven en Vlist is rekening gehouden met de (positieve) gevolgen
van de septembercirculaire 2009 van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Blj Nederiek is deze circulaire nog niet in de
resuttaten verwerkt. De gevolgen voor Nederiek zijn uiterst minimaal. In
de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 van de gemeente
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Ouderkerk is de gemeente ervan uitgegaan dat de beheerders van het
gemeentefonds het advies van de Inspecteur voor de te verlenen artikel
12-bijdrage zullen overnemen.
3.3.6

W o o n l a s t e n d r u k per h u i s h o u d e n
Blj het berekenen van de gemiddelde woonlastendruk is uitgegaan van de
drie belangrijkste heffingen, namelijk de OZB, de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing. Uitgegaan is van een meerpersoonshuishouden met een
eigenaar, die tevens gebruiker van de woonruimte Is. De gemeenten
hanteren in hun verordening niet allemaal een zelfde tariefopbouw. De
meeste gemeenten hanteren een vast belastingtarief gebruikersdeel van
woningen per perceel per jaar. Krimpen aan den IJssel hanteert een vast
belastingtarief eigenarendeel en een belastingtarief gebruikersdeel voor
elke eenheid van 100m3 water of een gedeelte daarvan. Nederlek
hanteert een gedifferentieerd belastingtarief per 50m3 afvalwater. Voor de
vergelijkbaarheid met de andere gemeenten is daarom bij Krimpen aan
den IJssel en Nederiek uitgegaan van I 5 0 m 3 afgevoerd afvalwater.
Voor het berekenen van de OZB is daarbij uitgegaan van een fictieve
woning met een WOZ-waarde van e 265.000.
In de volgende tabel wordt op basis van de hiervoor genoemde
uitgangspunten een overwicht gegeven van de woonlastendruk 2010 van
de zes gemeenten. De tarieven zijn gebaseerd op de verordeningen zoals
deze voor 2010 zijn vastgesteld door de gemeenteraden.
Tabel Mutatie woonlasten voor eigenaren wfoninq
Gemeenten/
WOZ-waardc
Afvalstoffenhorindollngsvananton
€265.000
heffing

Rioolheffing

Totaal
woonlasten

Berqambachl

249

277

284

811

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

Nederlek

261

326

225

812

Ouderkerk

287

290

230

807

Schoonhoven

216

273

255

744

Vlisl

248

299

260

806

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de woonlastendruk ln Krimpen aan den
IJssel het hoogst is. Daama volgen respectievelijk Nederiek, Bergambacht,
Ouderkerk en Vllst. De woonlastendruk in Schoonhoven is het laagst.
3.3.7

Ontwikkeling woonlastendruk 2011-2013
De meeste Krimpenerwaard-gemeenten hebben (nog) geen besluit
genomen om de tarieven van de OZB, en/of de afvalstoffenheffing en/of
de rioolheffing met meer dan het inflatiepercentage te verhogen. De
gemeente Schoonhoven heeft besloten de OZB jaariijks te verhogen boven
inflatie met 3,6% in 2010, 3,4% in 2 0 1 1 , 3,3% in 2012 en 3,2% in 2013.
De gemeente heeft hiertoe besloten om ruimte te creëren voor nieuw
beleid.
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft het In 2003 ingezette beleid
met betrekking tot de extra verhoging van het rioolrecht met 4 % boven de
trend ook in het nieuwe GRP doorgezet, zodat de in de voorziening
beschikbare middelen toereikend blijven. Vooralsnog is dit beleid vertaald
tot en met 2019.
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3.3.8

Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen van een gemeente zijn duurzame goederen
(productiemiddelen) die gebruikt worden om diensten te leveren en
voorzieningen te verstrekken aan haar burgers. Voorbeelden van
belangrijke kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, water, groen en
(onderwijs)gebouwen. Voor het realiseren van de, op de diverse
programma's geformuleerde doelen, zijn kapitaalgoederen vaak
onmisbaar. Ze dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het
doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Na de verkrijging van
de kapitaalgoederen is het dan ook zaak deze zo goed mogelijk te
beheren, ofwel 'in stand te houden'. Te meer omdat met kapitaalgoederen
forse bedragen zijn gemoeid, ze maken Immers een substantieel deel uit
van de begroting. Een goed beheer is noodzakelijk om achterstallig
onderhoud en daardoor kapitaalvernietiging te voorkomen. Maar ook om
een goed beeld te krijgen van de structurele lasten en van de financiële
positie van de gemeente, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de
kapitaalgoederen. De verplichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
geeft hiervoor een dwarsdoorsnede van de begroting.
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen dient actueel Inzicht te geven in
de vastgestelde beleidskaders. De kaderstellende rol van de raad wordt
ingevuld door middel van het eens in de vier jaar actualiseren van
onderhoudsplannen. Hierbij is het mogelijk met een integrale beleidsnota
kapitaalgoederen te werken. Net zoals bij het Gemeentelijk Rioleringsplan
dat door de raad wordt vastgesteld, zien we steeds meer gemeenten een
nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) vaststellen. Bij een IBOR
kan een integrale visie op de openbare ruimte worden ontwikkeld. Er
worden verschillende scenario's uitgewerkt voor het kwaliteitsniveau en de
daaraan verbonden lasten voor bijvoorbeeld wegen, riolering en groen. De
beleidskeuzes kunnen per voorziening of gebied verschillen. De raad kiest
hierbij voor het scenario met het gewenste kwaliteltsbeeld en de gewenste
kwaliteitsnorm. Behalve een integrale nota is het ook mogelijk te kiezen
voor uitwerking in afzonderiijke onderhoudsplannen per kapitaalgoed. Het
belangrijkste is dat in de paragraaf een verwijzing naar de kaders is
opgenomen met een korte samenvatting. Ook dient duidelijk te zijn of het
gekozen ambitieniveau gevolgd wordt, of de bijbehorende financiële
middelen zijn opgenomen en of al dan niet sprake is van achterstallig
onderhoud. Wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud, dient
aangegeven te worden welke maatregelen zijn/worden getroffen.
Geïnventariseerd is in welke mate de gemeenten invulling gegeven hebben
aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Een en ander is ontleend
aan de begroting 2010 de meerjarenraming 2011-2013, In deze paragraaf
wordt inzicht gegeven in de uitgevoerde inventarisatie.
Per gemeente wordt in deze paragraaf kort ingegaan op actualiteit van de
beheerplannen en de financiële vertaling daarvan in de begroting.
In onderstaande tabel zijn alle relevante onderhoudsplannen voor de
gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vllst opgenomen.
Per onderhoudsplan wordt de status (al of niet vastgesteld door de raad)
aangegeven. Ook wordt aangegeven of de lasten volledig in de begroting
en de meerjarenraming opgenomen zijn en of sprake is van achterstallig
onderhoud. Deze informatie is afgestemd met de gemeenten.
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Tabel 3.3.8 Onderhoudsplannen kapitaalgoederen
KapitaalPlan
Vastgesteld
Goed
Aandoor raad
wezig

Wegen
Bergambacht
Krimpen aan
den IJssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Riolering
Bergambacht
Krimpen aan
den IJssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven 2)
Vlist
Groen
Bergambacht
Krimpen aan
den Ussel
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Gebouwen
Bergambacht
Krimpen aan
den Dssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Begraafplaatsen
Bergambacht
Krimpen aan
den Ussel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Baggeren
Bergambacht
Krimpen aan
den Ussel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven 3)
Vlist

Looptijd

Lasten
volledig
vertaald
in
begrotingen

Achter
-stallig
Onder
houd

Negatieve
onderhoudsvoorziening

t / m 2015

Ja

Ja')

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja 1)
Ja

Nee
Nee
Ja
Ja 1)
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

Mei 2010

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

17-12-2009
2007
13-10-2005
26-06-2008
Juni 2006

Ja

19-12-2006

t / m 2011

Ja

Nee

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

25-09-2008
2006
24-06-2004
28-06-2007
Juni 2007

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

2013
2009
2008
2009
2011

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee

t / m 2013

Ja

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11-02-2010
2004
13-10-2005
16-12-2004
Jan. 2008

jaarlijks
t / m 2009
t / m 2010
t / m 2012
t / m 2012

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

B8iWüuni06)

t / m 2016

Ja

Ja

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

27-03-2008
2005
23-04-2009
Nee
Febr.2007

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Op termijn

Nee

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

2019
2011
2010
2017
2011

2034
2010
2031
2020
2011

•

Geen voorz.

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

2005

t / m 2014

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Jan.2008

t/m2012

Ja

Nee

Nee

Ja

B&W(juli07)

t / m 2021

Ja

Nee

Nee

Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

2009
2005

jaariijks
t / m 2015

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Nee
Begin 2010

t / m 2019

Ja

Nee
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Plan
Aanwezig

KapitaalGoed

Water/
Beschoeiing
Bergambacht
Krimpen aan
den IJssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven 4)
Vlist
Bruggen
Bergambacht
Krimpen aan
den IJssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Openbare
verlichting
Bergambacht
Krimpen aan
den IJssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven

viist
Schoolgebouwen
Bergambacht
Krimpen aan
den Ussel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Sportvelden
Bergambacht
Krimpen aan
den IJssel
Nederiek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist

Vastgesteld
door r a a d

Looptijd

Lasten
volledig
vertaald
in
begrotingen

Achter
-stallig
Onder
houd

Negatieve
onderhoudsvoorzienJng

Ja

B&W(mei06)

t / m 2009

Ja

Nee

Geen voorz.

Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

11-11-2004
2006

t / m 2015
t / m 2015

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Beqln 2010

t / m 2030

Ja

Nee

Nee

Ja

B&W (2004)

t / m 2009

Ja

Nee

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

27-3-2008
2007

t/m
t/m
t/m
t/m

2034
2014
2007
2028

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

B8iW(sep09)

t / m 2016

Ja

Nee

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11-2-2010
2009
13-10-2005
Nee
Juni 2008

jaariijks
t / m 2014
t / m 2010
t / m 2018
t / m 2028

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Beqin 2010

Ja

Schoolbest.

t / m 2017

Ja

Nee

Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

27-3-2008
Nee
26-04-2007

t / m 2034
t / m 2017
t / m 2010

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Ja

B&W(sep03)

t / m 2018

Ja

Nee

Geen voorz.

2005
Nee

t / m 2015
t / m 2010

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

beheer bij

qemeente

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Niet in

Bergambacht
*) Het beheerplan voor de wegen zal naar verwachting in de
raadsvergadering van mei 2010 worden vastgesteld. Bij het onderhoud
aan de wegen is sprake van achterstallig onderhoud. Het hier gaat om een
bedrag van € 400.000 dat binnen twee jaar zal worden ingelopen. De
dekking van dit bedrag is opgenomen in de voorziening.
In 2009 is het achterstallig ondertioud openbare gebouwen 2006, 2007 en
2008 ter hand genomen (deze zijn nagenoeg afgerond). In 2010 worden
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de werkzaamheden voor 2009 en 2010 opgepakt.
De raad heeft de meerjarenonderhoudsprogramma's (MOP's)
onderwijsgebouwen niet vastgesteld. Deze zijn opgesteld door de
schoolbesturen en beschikbaar gesteld aan de gemeente, zodat deze de
jaariijkse storting in de voorziening onderhoud kan bepalen. Het is de
bedoeling in 2010 de MOP's en de storting te actualiseren.
Het groenonderhoud is in 2009 opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract
met de aannemer loopt op 31 december 2013 af.
Krimpen aan den IJssel
De investeringen in de reconstructie van wegen worden gedekt uit de
daartoe gevormde Voorziening Herstraten. Teneinde de voorziening
voldoende toereikend te houden wordt de storting jaariijks met 5 %
verhoogd. In pogingen de meerjarenraming sluitend te maken, is besloten
de komende vierjaar de storting met € 200.000 te verlagen. De
toereikendheid van de voorziening komt hierdoor niet in gevaar. De
gemeente heeft aangegeven dat dit niet zal leiden tot achterstallig
onderhoud c.q. kapitaalvernietiging.
Het GRP voor de periode 2008-2013 is In 2008 vastgesteld. Het in 2003
ingezette beleid met betrekking tot de extra verhoging van het rioolrecht
met 4 % boven de trend wordt ook in het nieuwe GRP doorgezet, zodat de
in de voorziening beschikbare middelen toereikend blijven. Vooralsnog is
dit beleid vertaald tot en met 2019.
Gebouwen: reeds enige jaren werd gediscussieerd over de hoogte van de
benodigde stortingen voor de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen op
het terrein van (voornamelijk) de gebouwen (inclusief bruggen en
schoolgebouwen). Voor de vervangingen van Investeringen met
maatschappelijk nut wordt per jaar € 800,000 beschikbaar gesteld.
Nederlek
Voor wat betreft het wegenbeheerplan heeft de gemeente in de begroting
2010 opgenomen dat zij in negatieve zin afwijkt van de CROW-normering.
GS hebben hier In hun begrotingsbrief 2010 aandacht aan besteed en
gaan ervan uit dat de financiële consequenties van het geactualiseerde
plan zullen aansluiten bij de in exploitatie geraamde bedragen en dat de
voorziening wegen op peil is.
De raad heeft de meerjarenonderhoudsprogramma's (MOP's)
onderwijsgebouwen niet vastgesteld. Deze zijn opgesteld door de
schoolbesturen en beschikbaar gesteld aan de gemeente, zodat deze de
jaariijkse storting in de voorziening onderhoud kan bepalen. Het is de
bedoeling in 2010 de MOP's en de storting te actualiseren.
Ouderkerk
Indien het advies van de Inspecteur van het Ministerie van BZK door de
beheerders van het gemeentefonds wordt overgenomen dan wordt het
achterstallig onderhoud wegen, openbare veriichting en groen met artikel
12-steun en een eigen Inspanning van de gemeente weggewerkt.
Schoonhoven
l ) D e gemeente heeft een plan opgesteld om het achterstallig onderhoud
wegen weg te werken In 15 jaar. De extra onderhoudskosten worden de
eerste jaren gedekt uit de voorziening wegen en vanaf 2012 wordt het
onderhoudsbudget verhoogd. Volgens de gemeente ls de wijze waarop en
de periode waarin het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt
verantwoord en zal dit niet leiden tot kapitaalvernietiging.
2) Met het opstellen van het nieuwe GRP is ln 2009 begonnen
3) Uitgegaan is van baggeren om de tien jaar
4) Bij de berekening van het benodigde budget voor
beschoeiing/damwand is de periode 2000 t / m 2030 bekeken.
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Het op peil brengen van het onderhoudsniveau van de gebouwen zal tot
medio 2011 in beslag nemen.
Conclusie
In Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist is voor één of meer
kapitaalgoederen sprake van achterstallig onderhoud. Deze gemeenten
hebben maatregelen genomen om het achterstallig onderhoud weg te
werken. Het achterstallig onderhoud in de gemeente Ouderkerk wordt
weggewerkt met behulp van artikel 12-steun en een eigen (financiële)
inspanning in de komende jaren.
Een aantal beheerplannen dient te worden geactualiseerd.
3.3.9

Grondexploitaties
Transparantie van grondbeleid is voor een gemeente om twee redenen
van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de
risico's en kansen. Deze risico's en kansen zijn van invloed op de financiële
positie en de vermogenspositie. In de tweede plaats vanwege de relatie
met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma's. Immers, via
grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde
beleidsvoornemens worden gegeven, In beeld is gebracht in welke mate
de zes gemeenten invulling hebben gegeven aan de paragraaf
'grondexploitatie' en hoe het is gesteld met de risico's, aanwezige
exploitatietekorten en de dekking hiervan alsmede verwachtingen ten
aanzien van batige exploitatiesaldi de komendejaren. De beoordeling is
gebaseerd op de gegevens uit de begroting 2010 en de meerjarenraming
2011-2013. De effecten van de economische crisis op de grondexploitaties
zijn, voor zover bekend bij de beoordeling van de jaarrekening 2008 en de
begroting 2010, meegenomen.

3.3.10

Bevolkingsdaling
Bevolkingsdaling kan voor gemeenten aanzienlijke financiële gevolgen
hebben. Vandaar dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor
de financiële verhoudingen begin 2008 gezamenlijk het rapport
'Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën' hebben
uitgebracht. Het Kabinetstandpunt is op 3 juli 2009 door de
Staatssecretaris van BZK naar de Tweede Kamer gezonden.
In vervolg op dit Kabinetstandpunt hebben VNG, IPO en Rijk een
Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen met Kwaliteit'
opgesteld. Op 27 november 2009 is dit Actieplan naar de Tweede Kamer
gezonden. Volgens dit plan ligt de verantwoordelijkheid voor beleid inzake
structurele bevolkingsdaling primair bij de gemeenten. De rol van de
provincies komt volgens het actieplan neer op het bevorderen dat
gemeenten bewust zijn van de komende bevolkingsontwikkeling en dat zij
zo nodig anticiperen op krimp. De provincies zijn daarbij met name ervoor
verantwoordelijk dat voldoende bovenlokale afstemming van beleid
plaatsvindt.
Aangezien de krimp binnen Zuid-Holland bestaat uit een daling van het
aantal inwoners en niet van het aantal huishoudens, mag niet verwacht
worden dat hiervoor binnen de huidige systematiek van het
gemeentefonds de gemeenten die met krimp worden geconfronteerd
zullen worden gecompenseerd.
Demografische ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben op tal van
beleidsterreinen en publieke voorzieningenniveaus in gemeenten, zoals
onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt, ruimtelijke ordening.
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Aanpassing van het voorzieningenniveau kan tijdelijk leiden tot hogere
lasten, met name als er sprake is van herstructureringsopgaven op het
terrein van de woningmarkt en bedrijventerreinen.
Voor alle duidelijkheid: gemeenten die dalen in inwonertal krijgen een
algemene uitkering die vergelijkbaar is met gemeenten die qua
structuurkenmerken vergelijkbaar zijn.
Daarnaast kunnen demografische ontwikkelingen gevolgen hebben voor de
hoogte van de algemene uitkering. Een groot van de algemene uitkering
uit het gemeentefonds wordt namelijk verdeeld op basis van
inwonergerelateerde maatstaven. Dat houdt verband met de
kostenoriêntatie van de verdeling. Het accres buiten beschouwing gelaten
zien krimpgemeenten daardoor hun uitkering in absolute zin dalen; per
inwoner kan de algemene uitkering wellicht stijgen als gevolg van een
gewijzigde samenstelling van de bevolking bij daling. Een gemeente die
krimpt naar een bepaalde omvang is in de optiek van de Financiëleverhoudingswet echter niet anders dan een gemeente die al jaren
stationair was op dat inwonertal. De historische omvang geeft in de
nieuwe situatie geen recht op een hoger voorzieningenniveau. Daarbij
komt dat als voorzieningen verdwijnen dit niet altijd wordt veroorzaakt
door bevolkingsdaling. Vraag- en aanbodfactoren spelen daarbij een
belangrijke rol.
Ook de provincie Zuid-Holland heeft te maken met bevolkingsdaling. Deze
afname is over het algemeen gering. De afname of stabilisatie van de
groei vindt vooral plaats in het Groene Hart, op Goeree-Overflakkee
(Oostflakkee), in de Hoeksche Waard en op Voome-Putten. Vanaf 2020
neemt de bevolking in grotere delen van het landelijke gebied af. Het
aantal huishoudens groeit nog wel. Hieronder een overzicht van de
bevolkingsontwikkeling van de Krimpenerwaard-gemeenten,
Tabel 3.3.10a Bevolkingsontwikkeling volqens CBS-Statline fPearl)
Huidiqe qemeenten
Jaar
BergamKrimpen
Ouderkerk
SchoonVlist
Nederlek
bacht
aan d e n
hoven
IJssel
Ontwikkelinq inwoners:absoluut
2010
9704
28487
14391
8195
12166
9731
10001
14339
B068
12187
9521
2015
28461
10374
14412
8126
12190
9563
2020
28931
10654
29660
14501
8149
9706
2025
12172
Ontwikkelinq inwoners:procentueel
100%
2010
100%
100%
100%
100%
100%
2015
103%
100%
100%
98%
100%
98%
2020
107%
102%
100%
99%
98%
100%
2025
110%
104%
101%
99%
100% 1 100%

Bron:CBS (december 2009)
Uit de landsdekkende prognoses (tabel 3.3.10a) van CBS Statline (Peari)
blijkt dat in de periode 2010-2025 voor de Krimpenerwaard-gemeenten
niet of nauwelijks sprake is van bevolkingsdaling. Voor de gemeenten
Bergambacht, Krimpen aan den IJssel en Nederlek is zelfs sprake is van
een (lichte) bevolkingstoename.
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Tabel 3.3.lOb Bevolkinosontwikkelinq volqens
Herindelinqsvarianten
Jaar
Bergambacht
Bergambacht
Nederlek
K r i m p e n aan
Ouderkerk
d e n IJssel
Nederlek
Schoonhoven
Ouderkerk
Vlist(K5)
Schoonhoven
Vli5t(K6)
Ontwikkelina lnwoners;absoluut
2010
54187
82674
2015
82577
54115
2020
54665
83596
2025
64842
55182
Ontwikkelina inwoners; procentueel
2010
100%
100%
2015
100%
100%
2020
101%
101%
2025
103%
102%

a

CBS-Statline (Peari)
Bergambacht
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist(K4)

39796
39777
40253
40681
100%
100%
101%
102%

K r i m p e n aan
den I J s s e l
Nederlek
(K2)

42878
42800
43343
44161
100%
100%
101%
103%

Krimpen
aan d e n
IJssei
(Kla)

28487
28461
28931
29660
100%
101%
102%
104%

IS
,rs\
Neder
Lek'
(Klb)

14391
14339
14412
14501
100%
100%
100%
101%

Bron:CBS {december 2009)
Uit tabel 3.3.10b blijkt dat voor geen van de herindelingsvarianten K6, K5,
K4 en K2 in de periode 2010-2025 een bevolkingsdaling wordt verwacht
3.3.11

Cyclus v o o r h e t f i n a n c i ë l e beleid en v e r p l i c h t e v e r o r d e n i n g e n
In paragraaf 3.2 is de begroting en meerjarenraming getoetst aan het
BBV. De planning en controlcyclus van de gemeente bestaat echter uit
meer documenten die onontbeeriijk zijn voor een verantwoord financieel
beleid. Zo dient op grond van de Gemeentewet de raad verordeningen
vast te stellen voor:
- de uitgangspunten van het financiële beleid, het financiële beheer en de
inrichting van de financiële organisatie (artikel 212 van de
Gemeentewet);
- de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële
organisatie (artikel 213 van de Gemeentewet);
- het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (artikel 2 l 3 a van
de Gemeentewet).
Verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid,
alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle kan worden voldaan. De
verordening bevat in ieder geval:
- regels voor waardering en afschrijving van activa;
- grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in
rekening te brengen prijzen en tarieven voor rechten als bedoeld in
artikel 229b, alsmede, voor zover deze worden geheven, voor de heffing
bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
- regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen
en limieten van de financieringsfunctie, daaronder begrepen taken en
bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
informatievoorziening.
De artikel 212-verordeningen van Bergambacht, Krimpen aan den Ussel,
Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist wijken op onderdelen van
elkaar af. Op enkele afwijkingen wordt hierna ingegaan.
In artikel 2 'programmabegroting' zijn bij Krimpen aan den IJssel,
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Nederlek en Vlist bepalingen opgenomen dat het college per programma
indicatoren voorstelt met betrekking tot de beoogde maatschappelijke
effecten en de te leveren goederen en diensten en dat de raad deze
Indicatoren vaststelt. Bij Bergambacht, Ouderkerk en Schoonhoven
ontbreken deze bepalingen.
Bij artikel 14, 9 'Financieringsfunctie' hebben de gemeenten Krimpen aan
den Ussel, Nederiek en Vlist een bepaling opgenomen dat de raad
eenmaal in de vierjaar een treasurystatuut vaststelt. De gemeenten
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk hebben hierover geen
informatie opgenomen.
Bij de gemeenten Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk en Schoonhoven is
in de verordening geen bepaling opgenomen dat voor Lokale heffingen.
Weerstandsvermogen, Verbonden Partijen en Bedrijfsvoering een nota
wordt opgesteld. De gemeente Vlist stelt voor alle vier genoemde
onderwerpen eenmaal in de vier jaar een nota vast. Bij de gemeente
Krimpen aan den IJssel ontbreekt er van de vier bovenstaande
onderwerpen alleen een nota voor Verbonden Partijen.
De gemeenten Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk en Vlist
stellen eenmaal in de vier jaar een nota grondbeleid vast. Bij de
gemeenten Schoonhoven en Bergambacht is hiervoor geen bepaling
opgenomen.
Met betrekking tot 'Reserves en Voorzieningen' hebben de gemeenten
Krimpen aan den IJssel, Bergambacht en Ouderkerk aangegeven dat het
college eenmaal in de vierjaar een nota reserves en voorzieningen ter
behandeling en vaststelling aan de raad aanbiedt. De gemeenten Vlist en
Nederlek doen dit jaarlijks. De gemeente Schoonhoven heeft er, in overieg
met de provincie en accountant, voor gekozen om niet meer eenmaal In
de vier jaar een nota op te stellen, maar de informatie jaarlijks in de
paragraaf van de begroting op te nemen.
Ten aanzien van 'Waardering en Afschrijving vaste activa' worden ook
verschillen geconstateerd. De colleges van de gemeenten Schoonhoven en
Ouderkerk bieden een nota afschrijvingsbeleid ter behandeling en
vaststelling aan de raad aan. De gemeente Ouderkerk eenmaal in vier
jaar. De gemeente Schoonhoven heeft geen actualisatie tijdstip
opgenomen. De gemeente Bergambacht heeft voor het laatst in 2006 een
nota afschrijvingsbeleid vastgesteld. Echter, volgens de nieuwe artikel 212
verordening (vastgesteld 24.11.2009), zal geen nota afschrijvingsbeleid
meer opgesteld worden. Het afschrijvingsbeleid is nu opgenomen in
voornoemde nieuwe artikel 212 verordening. De gemeenten Nederiek,
Krimpen aan den IJssel en Vlist beschikken niet over een nota
afschrijvingsbeleid. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in de
verordening artikel 212 een bijlage opgenomen waarin de wijze van
afschrijven is vastgelegd.
Vijf gemeenten hebben een bepaling opgenomen inzake
subsidieverstrekking en steunveriening aan ondernemingen en
instellingen. Bij de gemeente Krimpen aan den IJssel ontbreekt informatie
hierover.
Vergelijking van het afschrijvingsbeleid en de afschrijvingstermijnen bij de
kapitaalgoederen wegen, riolering, schoolgebouwen en overige gebouwen
laat met name bij wegen en riolering substantiële verschillen zien.
De afschrijvingstermijn voor schoolgebouwen en gebouwen vertonen bijna
geen verschillen onderling.
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Bij de gemeenten Krimpen aan den Ussel, Bergambacht, Nederlek
.^
Ouderkerk en Schoonhoven worden activa met een meerjarig
maatschappelijk nut onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van IO
de exploitatie gebracht.
Bij de gemeente Vlist wordt afgeschreven. Deze gemeente hanteert voor
wegen een afschrijvingstermijn van 30 jaar.
De afschrijvingstermijnen voor riolering verschillen onderiing. De
gemeenten Bergambacht en Nederiek hanteren allebei een termijn van 40
jaar. De gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert een
afschrijvingstermijn van 50 jaar, De overige drie gemeenten hanteren
verschillende afschrijvingstermijnen tussen de 10 en 30 jaar.
Afschrijvinqstermifner

Onderwiisqebouwen

Bergam-

Krimpen

bacht

a/d IJssel

40

Wegen

Ouderkertt

Schoon-

Vlist

hoven
40

40

25

Renovatie qeb.
Overiqe gebouwen

40

NedeHek

40

40

25

25

40

40

40

40

40

40

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

30

activerinq

activerina

activerina

activerinq

activerina

Riolering

40

50

40

10, 15

25

Drukrlolerinq

15

en 30
15

Overige opmerkingen:
Ingevolge de in 2003 vastgestelde artikel 212-verordening werden de
wegen door de gemeente Bergambacht in 40 jaar afgeschreven. Op 24
november 2009 heeft de gemeente een nieuwe artikel 212-verordening
vastgesteld. Volgens deze verordening zal de gemeente investeringen met
maatschappelijk nut niet meer activeren maar in één keer ten laste van de
exploitatie brengen.
In de verordening 212 en in de staat van activa van de gemeente Krimpen
aan den IJssel wordt geen informatie opgenomen over de
afschrijvingstermijn van het gemeentelijke zwembad. Desgevraagd deelde
de gemeente ons mede dat een oud zwembad is gerenoveerd en later ook
nog Is uitgebreid. Het oorspronkelijke gebouw is geheel afgeschreven. Met
inbegrip van 2010 zal het activum voor de renovatie in 2016 afgeschreven
zijn en die van de uitbreiding in 2020.
Verordening op grond van artikel 213 van de Gemeentewet
De accountant controleert de jaarrekening en geeft op basis hiervan een
verklaring af waarin hij een oordeel geeft over de rechtmatigheid en het
getrouwe beeld. Daamaast gaat hij in zijn verslag In op zijn bevindingen.
In het eerste lid van artikel 213 van de Gemeentewet wordt geregeld dat
er binnen de gemeente regels worden gesteld die voldoende zorg voor de
controle waarborgen. In de rest van artikel 213 wordt een aantal regels
voor de accountantscontrole gesteld. Deze onderdelen van artikel 213
regelen dus dat er een externe controle is op de rechtmatigheid. De raad
gebruikt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen om zich
een oordeel te vormen over de wijze waarop het college zich van haar
bestuursbevoegdheden heeft gekweten.
Verordening op grond van artikel 213a van de Cemeentewet
Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur. De raad stelt bij
verordening regels hierover. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan
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de raad van de resultaten van de onderzoeken. Bovendien stelt het college
de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de
rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die
hij doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van
het verslag.
Op de 213(a)-verordeningen hebben wij geen op- of aanmerkingen.
3.4

Financiële p o s i t i e v a n d e h u i d i g e g e m e e n t e n
In de volgende paragrafen brengen wij in de eerste plaats de financiële
positie van de huidige gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel,
Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist in beeld. Dit op basis van de
informatie ontleend aan de begroting 2010 en de meerjarenraming 2 0 1 1 -

2013.
In paragraaf 3.7 en volgende wordt een beeld gegeven van de financiële
positie van de herindellngsvarianten.
3.4.1

Bergambacht
Jaarrekeningen, begroting en meerjarenraming
De jaarrekeningen 2004-2008 sluiten voor alle jaren met batige saldi en
zijn materieel in evenwicht. De begroting 2010, Inclusiefde 1* wijziging
sluit met een nadelig saldo en is materieel niet in evenwicht. De
meerjarenraming 2011-2013 sluit met batige saldi en is materieel in
evenwicht. Dit materiële evenwicht is zonder ombuigingsmaatregelen tot
stand gekomen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen neemt toe van ruim € 5,9 miljoen in 2009 naar
ruim C 7,8 miljoen in 2013. De risico's zijn gedeeltelijk gekwantificeerd,
ook meerjarig, In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hierover
opgemerkt dat niet alle risico's gekwantificeerd kunnen worden en
misschien niet alle risico's in beeld zijn. De gemeente houdt als minimale
norm aan 2 % van het begrotingstotaal ofwel € 381.000. De gemeente
houdt dit bedrag aan voor de niet gekwantificeerde risico's. De
gekwantificeerde risico's worden berekend op € 1,5 miljoen. Bij de
structurele risico's is uitgegaan van een 4-jaarsperiode. Totaal komt de
gemeente uit op een minimaal weerstandsvermogen van circa € 1,9
miljoen. Het totale weerstandsvermogen is op 1 januari 2010 circa. € 6,5
miljoen. Het weerstandsvermogen dat direct beschikbaar is bedraagt € 2,3
miljoen. De conclusie is dat incidentele risico's geen problemen voor de
exploitatie behoeven op te leveren. Structurele gevolgen kunnen volgens
de gemeente echter wel problemen voor de exploitatie geven omdat de
structurele weerstandscapaciteit heel laag is.
De gemeente gaat hierbij uit van een onbenutte belastingcapaciteit van
nihil. Dit is niet juist. Nu de limitering is afgeschaft is een macronorm
geïntroduceerd. Deze bedraagt voor 2010 4,30, Daarnaast kennen we de
artikel 12-norm, redelijk peil. Verder heeft de gemeente geen bedrag
opgenomen voor stille reserves. De gemeente geeft aan dat voor
Bergambacht (wellicht) sprake is van aanwezige stille reserves. Het
bepalen van de omvang van deze stille reserves is echter zeer lastig en
arbitrair, Daarom heeft Bergambacht ervoor gekozen om de stille reserves
niet te betrekken in de bepaling van de weerstandscapaciteit.
Ontwikkeling algemene reserve
De algemene reserves van de gemeente bestaande uit de algemene
reserve, de reserve herschikking activa en de reserve incidenteel beleid
stijgen in de periode 2010-2013 met circa € 0,8 miljoen.
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Onderhoud kapitaalgoederen
^
Het beheerplan wegen is geactualiseerd. Om het huidige
^
onderhoudsniveau te kunnen handhaven en ook de nieuwe wegen in
J;^J
goede staat te houden is structureel een extra bedrag van € 100.000 in de
begroting 2010 verwerkt. In de actualisatie Is geen rekening gehouden
met areaaluitbreiding. Bij het onderhoud aan de wegen is sprake van
achterstallig onderhoud. Het hier gaat om een bedrag van € 400.000 dat
binnen twee jaar zal worden ingelopen. De dekking van dit bedrag is
opgenomen in de voorziening.
De meerjarenplanningen grootonderhoud kunstwerken(waaronder
bruggen en duikers) en speeltoestellen worden momenteel geactualiseerd.
De budgettaire consequenties zijn nog niet bekend. De gemeente heeft
aangegeven dat de indicatie vooralsnog is dat dejaariijkse storting in de
voorziening voldoende is.
Het groencontract met de huidige aannemer loopt op 31 december 2009
af. Nagegaan wordt of het mogelijk is om het onderhoudsniveau op een
hoger peil te brengen en wat daarvoor de kosten zijn om het groen op dat
niveau te brengen en te houden. Het groenonderhoud Is in het najaar
2009 opnieuw aanbesteed. Er wordt naar gestreefd dat een deel van het
onderhoud door Sociale Werkvoorziening Promen wordt uitgevoerd.
De in 2006 opgestelde meerjarenplanningen van het uit te voeren groot
onderhoud openbare veriichting, baggeren, beschoeiingen, openbare
gebouwen en zwembad dienen in 2010 geactualiseerd te worden.
Het Gemeentelijk Riolerings Plan(GRP) is actueel en Is vastgesteld voor de
periode 2007-2011. Conform dit plan dient ln 2010 de meerjarenplanning
voor de riolering te worden geactualiseerd, zodat in 2011 een nieuw GRP
kan worden vastgesteld.
De gemeenteraadraad heeft op 22 mel 2007 het waterplan vastgesteld. In
het Uitvoeringsprogramma Stedelijk waterplan K5 zijn de maatregelen
weergegeven om te komen tot een beter watersysteem. Voor de meeste
maatregelen voorziet het GRP 2007-2011 in de dekking.
De accountant heeft bij de jaarrekening 2008 geadviseerd de beoordeling
van de toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen voor 2009 beter
te documenteren. Tijdens het ambtelijke overieg van 9 september 2009
heeft de gemeente medegedeeld dat aan dit advies uitvoering zal worden
gegeven. In de brief van GS over de jaarrekening 2008 is voor dit punt
aandacht gevraagd.
Grondexploitatie
De gemeente Bergambacht voert geen actief grondbeleid. Bij de
jaarrekening 2008 heeft de accountant met het oog op de structuurvisie
en de nog te starten projecten geadviseerd hierop het grondbeleid van de
gemeente specifieker uit te werken. Tijdens het ambtelijke overieg tussen
de provincie en de gemeente van 9 september 2009 heeft de gemeente
medegedeeld dat aan dit advies uitvoering zal worden gegeven. In de brief
van GS over de jaarrekening 2008 is voor dit punt aandacht gevraagd.
3.4.2

K r i m p e n aan d e n IJssel
Jaarrekeningen, begroting en meerjarenraming
De begrTïting 2010 Is materieel sluitend. De uitkomst voor hetjaar 2011 Is
ook nog positief. De jaren 2012 en 2 0 l 3 vertonen echter een structureel
nadelig saldo, oplopend tot ruim één miljoen euro. Voor deze jaren ligt
nog een forse opdracht. De jaarrekening 2004 liet een structureel nadeel
zien. Vanaf 2005 waren de rekeningsaldi weer positief.
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Weerstandsvermogen
Uitgaande van een gemiddelde omvang van de risico's ad € 8,3 miljoen
resulteert er voor de weerstandscapaciteit een ratio van 1,48 voor 2010.
Het gemiddeld benodigde bedrag aan risico's is daarmee afgedekt. Het
weerstandsvermogen ls dan ook toereikend.
'Ontwikkeling algemene reserve
De algemene reserves dalen In 2011 met € 3,5 miljoen oftewel 33%. Dit
wordt vooral veroorzaakt door onttrekkingen aan de reserve
.bouwgrondexploitatie.
Onderhoud kapitaalgoederen
De beheerplannen zijn actueel, met uitzondering van het Stedelijk
Waterplan. Dat dateert nog van 2004. Het GRP voor de periode 2008-2013
Is In 2008 vastgesteld. Het in 2003 ingezette beleid met betrekking tot de
extra verhoging van het rioolrecht met 4 % boven de trend wordt ook in
het nieuwe GRP doorgezet, zodat de in de voorziening beschikbare
middelen toereikend blijven. Vooralsnog is dit beleid vertaald tot en met
2019. De investeringen in de reconstructie van wegen worden gedekt uit
de daartoe gevormde Voorziening Herstraten. Teneinde de voorziening
voldoende toereikend te houden wordt de storting jaaHijks met 5%
verhoogd. In pogingen de meerjarenraming sluitend te maken, is besloten
de komende vierjaar de storting met € 200.000 te verlagen. De
toereikendheid van de voorziening komt hierdoor niet in gevaar. De
gemeente heeft aangegeven dat dit niet zal leiden tot achterstallig
onderhoud c.q. kapitaalvernietiging.
Reeds enige jaren werd gediscussieerd over de hoogte van de benodigde
stortingen voor de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen op het terrein
van (voornamelijk) de gebouwen. Voor de vervangingen van Investeringen
met maatschappelijk nut wordt per jaar € 800.000 beschikbaar gesteld.
Gron dexploita tie
In het eerste kwartaal van 2010 zal de nieuwe nota Grondbeleid
vastgesteld worden. Op dit moment heeft de gemeente nog één complex
in exploitatie, namelijk Lansingh-Zuid met een verwacht positief resultaat
van ca. € 2,8 miljoen eind 2012,
Op basis van de huidige inzichten is sprake van een gezonde financiële
positie van de bouwgrondexploitatie. Voorzichtigheid is echter geboden,
omdat van Waalpark, Centrum en Herinrichting Stormpolder nog veel
onzeker is, evenals van een aantal RO-projecten. Met name de
ontwikkeling van het Centrum en de Stormpolder beslaan een lange
periode en betreffen voor de Krimpense schaal omvangrijke bedragen.
3.4.3

Nederlek
Jaarrekeningen, begroting en meerjarenraming
De jaarrekeningen 2004 tot en met 2008 sluiten allemaal met een
voordelig resultaat. Deze resultaten zijn voor een zeer groot deel
incidenteel van aard: niet alle plannen zijn overeenkomstig de
planvorming uitgevoerd. Dit is enerzijds gevolg van de krappe ambtelijke
bezetting en anderzijds de forse inspanning die geleverd moest worden om
de structuurvisie tot uitvoer te brengen.
De begroting 2010 sluit met een tekort. Dit tekort wordt afgedekt door
ombuigingen, hetgeen resulteert in een positief resultaat voor 2010. De
begroting 2010 is daarmee materieel sluitend. De meerjarenraming sluit
met tekorten oplopend tot ruim € 1 miljoen in 2013.
De gemeente kiest er bewust voor om een sluitende begroting 2010 te
presenteren en de tekorten in de meerjarenraming pas in 2010 in te
vullen.
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is ruim toereikend om de risico's op te kunnen
vangen. Alle risico's zijn per programmaonderdeel benoemd. Ook is een
verdeling gemaakt van risico's met een incidenteel karakter en een
structureel karakter. Tot slot zijn de risico's ook vertaald in risico's op
basis van 'eigen beleid', 'beleid andere overheden', 'autonome
ontwikkelingen' en 'doen/nalaten andere overheden'. De oorzaak van het
ontstaan van een risico is volgens de gemeente van belang, omdat dit iets
zegt over de mate waarin de gemeente iets aan dit risico kan doen. Veel
van deze risico's hangen samen met de structuurvisie. Binnen de
structuurvisie is sprake van een adequaat risicomanagement. De
gemeente heeft het minimaal vereist weerstandsvermogen becijferd op
e 4.954.000. De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt € 5.310.945
en is derhalve ruimschoots voldoende.
Ontwikkeling algemene reserve
Het totaal van de algemene reserves bedraagt per 01-01-2010
e 9.842.000. Deze reserves zijn onderverdeeld in een "algemene reserve'
ad € 3.555.000, waarvan de rente ten gunste van de exploitatie k o m t ,
een 'algemene bed rijfsreserve' ad C 5.169.000, waarvan de rente wordt
toegevoegd aan de reserve en een 'algemene reserve
bouwgrondexploitatie' ad C 1.108.000, waarvan de rente eveneens wordt
toegevoegd aan de reserve. Concluderend kan worden gesteld dat van de
C 9.842.000 van de algemene reserves € 3.565.000 geblokkeerd is.
Onderhoud kapitaalgoederen
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan Is bepalend
voor het voorzieningniveau en uiteraard de (jaariijkse) lasten. Het beleid
voor het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgesteld in beleidsnota's.
Aan deze beleidsnota's liggen beheerplannen ten grondslag. Deze plannen
worden cyclisch geactualiseerd en vastgesteld (binnen door de raad
gestelde kaders) door het college van B & W . Voor 2010/2011 staan in de
planning: beheerplan Verkeersborden, verkeermaatregelen en
Wegmeubilair, beheerplan Inzamelmiddelen huisvuilinzameling en het
actualiseren van het Gebouwenbeheerplan en Wegenbeheerplan, Voor wat
betreft het wegenbeheerplan heeft de gemeente in de begroting 2010
opgenomen dat zij (negatief) afwijkt van de CROW-normering. GS hebben
hier in hun begrotingsbrief 2010 aandacht aan besteed en gaan ervan uit
dat de financiële consequenties van het geactualiseerd plan zullen
aansluiten bij de in exploitatie geraamde bedragen en dat de voorziening
wegen op peil ls.
Grondexploita tie
In Nederiek staat alles in het teken van de structuurvisie. In juni 2006 zijn
voor de deelgebieden van de structuurvisie voorlopige grondexploitaties
zonder kostprijsberekening vastgesteld. In de periode 2006-2007 zijn voor
de diverse deelgebieden de plannen uitgewerkt tot stedenbouwkundige
verkavelingsplannen. In 2008 Is het definitief ontwerp voor het
stedenbouwkundig plan Dorpshart Binnenterrein vastgesteld. Eind 2008 is
het vooriopig ontwerp voor het centrumgebied gereed gekomen. Dit is
begin 2009 vastgesteld. Afdekken risico's - bij de start van de uitvoering
van de structuurvisie is een uitgebreide risico-inventarisatie opgesteld.
Geconcludeerd kan worden de structuurvisie op dit moment niet voldoende
reserves heeft om de risico' s af te dekken. In het door de raad
vastgesteld beleidsplan Risicomanagement Structuurvisie is bestoten om
dit tijdelijk op te lossen door deze risico' s te dekken uit de algemene
bedrijfsreserve. In de paragraaf weerstandsvermogen Is rekening
gehouden met de risico's in relatie tot de Structuurvisie. Mede met het
oog op de economische crisis en de stagnatie in de bouw-en huizenmarkt
is in 2009 de frequentie van de actualisering van het risicoprofiel
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opgevoerd. De boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden ls
toegenomen van £ 1,2 miljoen in 2007 naar € 4 , 1 miljoen in 2008. De
boekwaarde van de niet in exploitatie opgenomen gronden bedraagt
€ 800.000, zodat de totale boekwaarde van de grondexploitatie € 4,9
miljoen bedraagt. De uitvoering van de structuurvisie wordt steeds meer
zichtbaar. De projecten Zoestdijk en bij Dertienhuizen zijn afgerond. De
projecten Parkwijk en Tiendhoek 2 zijn gereed voor daadwerkelijke uitgifte
van grond. Complex Parkwijk zal sluiten met een verlies. Dit verlies (C 1,8
miljoen) is voor € 400.000 afgedekt door de structuurvisie de overige
€ 1 , 4 miljoen wordt gedekt uit de algemene reserve.
3.4.4

Ouderkerk
Jaarrekeningen, begroting en meerjarenraming
De jaarrekeningen 2004 tot en met 2007 gaven een negatief saldo te zien.
De jaarrekening 2008 sluit met een batig saldo. De financiële positie van
Ouderkerk was aanleiding om voor 2008 en 2009 een artikel 12-aanvraag
in te dienen. Het artiket 12-onderzoek Is Inmiddels afgerond. Het tweede
en tevens laatste artikel 12-rapport van de Inspecteur van het Ministerie
van BZK is in december 2009 uitgebracht. In zijn rapport adviseert de
Inspecteur Ouderkerk € 3.675.000 artikel 12-steun te verlenen voor het
wegwerken van het achterstallig onderhoud wegen en van de negatieve
algemene reserve. In de begroting 2010 en de meerjarenraming 2 0 1 1 2013 is de gemeente ervan uitgegaan dat de beheerders van het
gemeentefonds het advies van de Inspecteur zullen overnemen. Op basis
daarvan presenteert de gemeente een sluitende begroting 2010-2013.
Weerstandsvermogen
Ouderkerk heeft risicomanagement ingevoerd. De risico's zijn
geïnventariseerd en zijn financieel vertaald. Ervan uitgaande dat de
negatieve algemene reserve met artikel 12-steun wordt weggewerkt tot
nihil dan nog is de weerstandscapaciteit ontoereikend om de risico's op te
kunnen vangen. De gemeente heeft weliswaar stille reserves, echter deze
zijn niet op korte termijn materieel te maken.
Ontwikkeling algemene reserve
Ouderkerk heeft in 2009 in het kader van artikel 12 een aanvullende
uitkering ontvangen om een deel van de negatieve algemene reserve weg
te werken. De Inspecteur van het Ministerie van BZK adviseert in zijn
artikel 12-rapport 2009 om de gemeente aanvullende steun te verlenen
om ook de resterende negatieve algemene reserve (€ 399.000) weg te
werken. Er van uitgaande dat de beheerders van het gemeentefonds zijn
advies overnemen is de stand van de algemene reserve daarmee in 2010
nihil. Volgens de ramingen van de gemeente zal deze stand van de
algemene reserve tot en met 2013 ongewijzigd blijven.
Onderhoud kapitaalgoederen
Het vigerende GRP betreft de jaren 2003-2008. Een nieuw GRP is in
voorbereiding en zal In 2010 ter vaststelling aan de raad worden
voorgelegd. Het wegenbeheerplan 2006-2010 is in het kader van het
artikel 12-onderzoek geactualiseerd o m , volgens de artikel 12-normen, de
omvang van het achterstallig onderhoud vast te stellen. De hiermee
verzamelde Informatie wordt gebruikt als basis voor het beheerpan 2 0 1 1 2015 dat in 2010 ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd. De
lasten van het geactualiseerde beheerplan 2006-2010 zijn in de begroting
verwerkt. Daamaast zijn lasten voor het wegwerken van het achterstallig
onderhoud geraamd omdat daarvoor in het kader van artikel 12
gedurende 10 jaar een eigen inspanning van € 274.000 wordt verlangd.
Voor het wegwerken van het resterende achterstallig onderhoud heeft de
Inspecteur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
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Koninkrijksrelaties in zijn artikel 12-rapport geadviseerd om de gemeente
een aanvullende uitkering te verstrekken van € 3.237.000,-.
Het beheerplan bruggen en kunstwerken is gedateerd (2004). Voor
gebouwen is in 2009 een geactualiseerd beheerplan vastgesteld. Het
beheerplan baggeren moet nog worden geactualiseerd. Voor de realisatie
van het baggerplan is beoogd samen te werken met de overige partners
die actief zijn in de uitvoering van het stedelijk waterplan.
Grondexploita tie
Ouderkerk is aan haar grenzen van de ontwikkeling van de bebouwing
gekomen. Grote uitbreidingslocaties voor de gemeente zijn niet te
verwachten. Momenteel is met name sprake van herstructureringen en
kleinere inbreidingslocaties. Ouderkerk heeft momenteel geen
planexploltaties met een negatief resultaat.
3.4.5

Schoonhoven
Jaarrekeningen, begroting en meerjarenraming
In 2004 en 2005 is sprake van een negatief rekeningsaldo. Van 2006 tot
en met 2008 zijn de rekeningsaldi positief. De begroting van Schoonhoven
is, rekening houdend met de effecten van de septembercirculaire
gemeentefonds en een aantal amendementen die bij de
begrotingsbehandeling zijn aangenomen, materieel sluitend. Oe
meerjarenraming 2011-2013 vertoont afiopende tekorten voor 2011 en
2012. De jaarschijf 2013 sluit met een klein batig resultaat.
IVeers tands verm ogen
Schoonhoven heeft risicomanagement ingevoerd. De risico's zijn
geïnventariseerd en zijn financieel vertaald. De weerstandscapaciteit is
volgens de berekeningen van de gemeente ruimschoots toereikend. Wij
tekenen daarbij aan dat Schoonhoven de algemene reserve als
weerstandscapaciteit meeneemt. Het grootste deel (€ 7,3 miljoen) is
echter niet vrij aanwendbaar omdat de bespaarde rente wordt ingezet als
dekkingsmiddel voor de exploitatie. Indien deze reserve moet worden
aangewend ter dekking van risico's dan heeft dat tot gevolg dat daarmee
dekkingsmiddelen voor de exploitatie wegvallen.
Ontwikkeling algemene reserve
De stand van de algemene reserve daalt van € 7,3 miljoen in 2010 tot
€ 5,1 miljoen in 2013, Deze daling wordt veroorzaakt door onttrekkingen
ten behoeve van onder andere de renovatie van het Springerpark en
kademuren Oude Haven.
Onderhoud kapitaalgoederen
De financiële paragraaf van het GRP is In 2007 geactualiseerd. Mede in
verband met de invoering van de Wet verankering en bekostiging
gemeentelijke watertaken in 2009 is de gemeente begonnen met het
opstellen van een nieuw GRP opgesteld. Het beheerplan wegen is in 2008
geactualiseerd. Op basis van dit plan ls vastgesteld dat sprake is van
achterstallig onderhoud. Voor het wegwerken van dit achterstallig
onderhoud is een plan vastgesteld. Volgens de gemeente is de wijze
waarop en de periode waarin het achterstallig ondemoud wordt
weggewerkt verantwoord en zal dit niet leiden tot kapitaalvemietiging. De
financiële consequenties van dit plan zijn in de begroting 2010 en
meerjarenraming 2011-2013 verwerkt.
Voor Water (baggeren). Kunstwerken, Openbare verlichting beschikt de
gemeente over actuele beheerplannen. De daaruit voortvloeiende
financiële consequenties zijn in de begroting opgenomen.
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Gron dexploita tie
Schoonhoven voert bij voorkeur een passief grondbeleid. De gemeente
heeft een bescheiden grondpositie in een drietal bouwlocaties. Vooralsnog
gaat de gemeente ervan uit dat de gemaakte kosten zullen worden gedekt
door opbrengsten.

3.4.6.

Vlist
Jaarrekeningen, begroting en meerjarenraming
De jaarrekening 2004 sluit met een klein tekort, de jaarrekeningen 2005
tot en met 2008 sluiten allemaal met voordelige resultaten. Deze
resultaten zijn incidenteel van aard. Met name gaat het om winstuitname
grondexploitatie, vrijval van de voorzieningen en omzetting van
voorzieningen naar reserves op grond van het BBV.
Bij de kadernota 2009 vertoonde de begroting 2010 nog een tekort van
ruim € 0,6 miljoen. In de begroting 2010 is het tekort omgebogen tot een
positief resultaat. De meerjarenraming sluit thans met een tekort van ruim
€ 1 miljoen in 2013. In de begroting is rekening gehouden met incidentele
onttrekkingen aan de reserve grondbeleid voor totaal € 1.450.000 t.b.v.
Centrum Ontwikkeling Stolwijk (£ 1.000.000), Herstructurering Agterpoort
€ 50.000 en verplaatsen brandweergarage € 150.000. In het
investeringsschema is totaal € 4,9 miljoen opgenomen aan investeringen
(€ 2,5 miljoen investeringen met economisch nut en € 2,4 miljoen met
maatschappelijk nut).
Weerstandsvermogen
Van de algemene reserve wordt € 450.000 als vaste buffer aangehouden
voor het weerstandsvermogen. De structurele weerstandscapaciteit wordt
bepaaldop € 302,635. De incidentele weerstandscapaciteit wordt bepaald
op € 2.125.394, zodat het totaalbedrag aan weerstandscapaciteit
€ 2.428.029 bedraagt. Verder worden de risico's in beeld gebracht. Deze
zijn slechts gedeeltelijk gekwantificeerd. In hun brief over de jaarrekening
2008 hebben GS vermeld dat geen confrontatie heeft plaatsgevonden
tussen de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. In de
begrotingsbrief 2010 hebben GS dit punt eveneens opgenomen.
Ontwikkeling algemene reserve
De algemene reserve neemt in de periode 2010-2013 met ruim € 100.000
af. Van de algemene reserve wordt € 450.000 als vaste buffer
aangehouden voor het weerstandsvermogen.
Onderhoud kapitaalgoederen
De ramingen In de begroting zijn gebaseerd op actuele beheerplannen. De
dekking is geregeld via de voorzieningen. De stortingen en onttrekkingen
in de onderhoudsvoorzieningen gebeuren conform de beheerplannen. Voor
de plannen Civiele Kunstwerken (bruggen, duikers, beschoeiingen en
damwanden). Baggeren en Speelvoorzieningen is de vaststelling gepland
in het 4* kwartaal 2009. De flnanciële vertaling is nog niet geheel
opgenomen in de begroting. De gemeente stelt dat de flnanciële vertaling
in de meerjarenraming zal plaatsvinden zodra deze plannen zijn
vastgesteld.
Met betrekking tot het beheerplan gebouwen wordt in de paragraaf
opgemerkt dat het op peil brengen van het onderhoudsniveau tot medio
2011 in beslag zal nemen.
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Grondexploitatie
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Voor alle complexen die actief door de gemeente worden ontwikkeld, zijn
O
exploitatieopzetten gemaakt.
öi
Voor Bovenkerk 4e kwadrant (Stolwijk) is de winstverwachting € 339.604.
Voor het complex Industrieterrein Stolwijk is een tekort op eindwaarde
becijferd op € 175,210. Voor laatstgenoemd bedrag is een voorziening
gevormd. In 2007 heeft een winstuitname plaatsgevonden van
€ 2.650.000, Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve
grondexploitatie.
Een aantal complexen wordt door projectontwikkelaars gerealiseerd.

3.5

Ratio's
Van belang voor de flnanciële positie is ook de manier waarop de activa
worden gefinancierd en afgeschreven. Meer (kort) vreemd vermogen
betekent immers een hogere gevoeligheid van de begroting voor
renteschommelingen en door het hanteren van langere
afschrijvingstermijnen kunnen lasten worden verschoven naar de
toekomst. De manier waarop de activa zijn gefinancierd kan inzichtelijk
worden gemaakt met de volgende ratio's;
- Financieringsstructuur: zijn de vaste activa ook gefinancierd met lang
vermogen of ook met kort vreemd vermogen? Zo ja, wordt de
kasgeldIJmiet overschreden?
- Solvabiliteit: in welke mate kan de gemeente haar investeringen door
middel van eigen middelen financieren?
- Investeringsratio; wat is de gemiddelde (resterende)
afschrijvingstermijn in de gemeente?
- Financieringsratio: De relatie tussen vrijgekomen middelen
(afschrijving) en de betaalde aflossingen op lang vreemd vermogen is
een indicator voor het vermogen van de gemeente om het
investeringsvolume op peil te houden zonder nieuw vreemd vermogen
aan te trekken.
De nader toe te lichten ratio's maken overigens geen deel uit van de
waardering van de flnanciële positie van de zes gemeenten. Desondanks
worden deze wel behandeld om zo een completer inzicht in de financiële
structuur van de gemeenten te krijgen.
Finandehngssaldo
Het financieringssaldo geeft weer of de vaste financieringsmiddelen (de
som van het eigen vermogen en het lang vreemd vermogen) al dan niet
toereikend zijn om de vaste activa te financieren. Onvoldoende lang
vermogen leidt tot een financieringstekort. De gemeente kan dit
financieringstekort gedeeltelijk met kort vreemd vermogen financieren. Dit
is wettelijk toegestaan voor zover de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden. De kasgeldlimiet bedraagt maximaal 8,5% van het
begrotingstotaal. Het financieringstekort boven de kasgeldlimiet is de
aanvullende lange financieringsbehoefte, die de gemeente met lang
vreemd vermogen dient te financieren.
Gouden balansregel
De financieringsstructuur komt ook naar voren In de gouden balansregel.
Hierin wordt de ideale verhouding tussen het totaal van de vaste activa en
de vaste financieringsmiddelen weergegeven. De looptijd van het
vermogen dient daarbij zoveel mogelijk te zijn afgestemd op de omlooptijd
van de activa. De bedrijfseconomische norm voor particuliere bedrijven ls
1, dat wil zeggen dat alle vaste activa zijn gefinancierd met eigen
vermogen en lang vreemd vermogen. Voor gemeenten ligt de norm hoger
omdat gemeenten een deel van de vaste Investeringen (tot de
kasgeldlimiet) mogen financieren met kort vreemd vermogen,
Ó9

Solvabiliteit
Deze ratio geeft de mate weer waarin de gemeente haar investeringen
door middel van eigen middelen flnanciert. Er zijn verschillende manieren
om deze ratio uit te rekenen. De hier gekozen manieren zijn:
- het eigen vermogen te delen door de vaste activa(=sa) en
- het eigen vermogen te delen door het totale vermogen (=elgen en
vreemd vennogen)(=sb)
Investeringsratio
De investeringsratio geeft de gemiddelde, resterende afschrijvingstermijn
weer. De ratio wordt bepaald door de boekwaarde (exclusief
grondexploitatie, hypothecaire geldleningen aan personeel, deelnemingen
en beleggingen en kapitaalverstrekkingen woningbouw) te delen door de
afschrijvingslasten. Een relatief lange afschrijvingstermijn kan duiden op
een zekere financiële problematiek bij een gemeente. Door het hanteren
van lange afschrijvingstermijnen kunnen lasten immers worden
verschoven naar de toekomst.
Financieringsra tio
De relatie tussen vrijgekomen middelen (afschrijving) en de betaalde
aflossingen op lang vreemd vermogen is een indicator voor het vermogen
van de gemeente om het investeringsvolume op peil te houden zonder
nieuw vreemd vermogen aan te trekken. In een 'normale situatie' lopen de
afschrijvingen en afiossingen nagenoeg parallel.
Schuld als aandeel in de totale inkomsten
Het kengetal geeft een indicatie van.de rentedruk op de rekening. De
schuld die een gemeente kan dragen hangt samen met de hoogte van het
inkomen, bij hogere inkomsten is er in absolute zin meer ruimte voor
rentekosten en aflossingen. Het kengetal geeft aan hoe een gemeente zijn
leencapaciteit benut.
Schuld per inwoner
Dit kengetal leent zich meer voor een vergelijking tussen gemeenten,
omdat gemeenten nu eenmaal verschillen in Inwonertal. Voorwaarde is dat
de vergeleken gemeenten dezelfde structuurkenmerken bezitten.
In tabel 3.5 zijn deze ratio's voor de zes gemeenten opgenomen voor de
rekeningsjaren 2006 t / m 2008.
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Tabel 3.5 Ratio's

FinanGemeente

jaar

cieringssaldo

Bergambacht

Gouden
Balans
Reqel

Solvabiliteit

Solvabiliteit

Investe-

Sa

Sb

ratio

rings-

Financieringsratio

Schuld
tov
totale
ink.

a
Schuld
per
inwoner

2006
2007
2008

5.458.000
7.475.000
5.077.000

1,71
1,98
1,48

0,74
0,96
0,77

0,38
0,42
0,46

11,64
12,73
17,37

0,00
0,00
0,00

0,61
0,60
0,56

1.052

2006
2007
2008

5.712,000
7.848,000
3.973.000

1,12
1,15
1,07

0,25
0,30
0,38

0,20
0,22
0,29

9,83
9,75
10,33

2,18
2,31
2,25

0,95
1,08
0,92

1.707
1.893
1.754

2006
2007
2008

7.701,795
8.733,026
8.655.983

1,59
1,59
1,51

1,01
1,10
1,07

0,54
0,57
0,59

11,33
14,92
18,17

2,07
2,07
1,83

0,46
0,38
0,30

761
837

Ouderkerk

2006
2007
2008

13.318.255
16.370.086
15.446.917

2,20
2,41
2,25

1,55
1,45
1,37

0,59
0,56
0,58

13,76
16,59
19,17

2,20
1,91
1,17

0,83
0,82
0,73

1.505
1.613
1.526

Schoonhoven

2006
2007
2008

5.374.000
5.706,000
4.468,000

1,39
1,40
1,35

0,91
0,90
0,93

0,52
0,54
0,56

13,02
54,39
13,66 53,56
5,06 128,94

0,42
0,39
0,29

973

2006
2007
2008

3.163.000
6.511.000
4.653,000

1,19
1,38
1-27

0,58
0,78
0,80

0,42
0,51
0,56

13,80
11,58
9,28

0,96
0,63
0,54

1.403
1.293
1.121

Krimpen a/d
Ijssel

978
954

1

Nederlek

Vlist

2,23
2,65
3,41

876

916
779

Opmerkingen naar aanleiding van de berekende ratio's.
Financieringssaldo
De gemeenten verstrekken in hun jaarverslag informatie omtrent het
financieringstekort of -overschot. De in de onderhavige paragraaf
gehanteerde definitie wijkt in veel gevallen af van de door de gemeenten
gehanteerde definitie. De gemeenten betrekken de investeringen in de
grondexploitaties bij de berekening. Hierdoor kan het getoonde saldo
afwijken van de door de gemeenten zelf berekende financieringssaldi.
Bergambacht
De daling yan het saldo in 2008 ten opzichte van 2007 is veroorzaakt door
voorat investeringen in de brandweerkazerne en de gemeentewerf aan de
Veerweg en door uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot De
Ark/Kiezel & Kei. Daarnaast zijn er investeringen met betrekking tot de
rioleringen. Totaal van de voornoemde investeringen bedraagt ± € 3
miljoen.
De stijging van het saldo in 2007 ten opzichte van 2006 wordt veroorzaakt
door een hoger eigen vermogen. Dit betreft een stijging van de algemene
reserves door o.m. de storting van een deel van het rekeningresultaat
over 2006 en door de storting van bouwleges. Daarnaast is vooral de
reserve Dorpsontwikkeling gestegen In 2007. In deze reserve worden de
exploitatiebijdragen voor de ontwikkeling van woningbouwplannen gestort.
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De geschetste trend is tevens terug te vinden in de ratio's "gouden
balansregel' en de 'solvabiliteitsratio sa'.
Krimpen aan den IJssel
De financieringssaldi zijn over de getoonde jaren positief. Rekening
houdend met de grondexploitaties is er in 2008 een tekort ontstaan, wat
de gemeente ook zelf aangeeft.
De daling ten opzichte van 2007 is vooral veroorzaakt door de stijging van
de financiële vaste activa vanwege de hypotheekverstrekking aan
ambtenaren (wat vanaf 1 januari 2009 nlet meer mogelijk is door de
wijziging van de wet FIDO) en de lening aan een semi-overheidsinstelllng.
De stijging van het financieringsaldo in 2007 ten opzichte van 2006 is
veroorzaakt door een stijging van de vaste passiva. De stijging is
veroorzaakt door de afroming van het complex Lansing-Zuid, waarbij een
bedrag van ± € 3 miljoen is gestort in de Algemene Reserve
Bouwgrondexploitatie en een bedrag van ± € 5 miljoen, in de voorziening
Herstraten.
Nederlek
Het saldo is in 2007 gestegen ten opzichte van 2006 vanwege vooral de
stijging van het Eigen Vermogen veroorzaakt door onder meer de
toevoeging aan de Algemene Reserve van een deel van het
rekeningresultaat over 2006 en vanwege de aflossing van de lening aan
woningbouwcorporaties. Eenzelfde beeld blijkt uit de solvabiliteitsratio's.
Ouderkerk
Het eigen vermogen is voor een substantieel deel gevormd door de
opbrengst verkoop van het woningbedrijf in 2004 (€ 15 miljoen). In 2007
ls dit deel van de Algemene Reserve overgezet naar een
Bestemmingsreserve zodat een eventueel verlies op de belegging
rechtstreeks ten laste van de reserve kan worden gebracht.
Het financieringsaldo in 2007 ten opzichte van 2006 is fors gestegen met
€ 3,5 miljoen vanwege het aangaan van een nieuwe geldlening vanwege
de liquiditeitspositle.
Schoonhoven
De ratio is in 2008 ten opzichte van 2007 gedaald vanwege vooral de
daling van de voorzieningen en het eigen vermogen.
Vlist
Het saldo fluctueert door de jaren. De stijging van het saldo in 2007 ten
opzichte van 2006 is geheel veroorzaakt door het positieve
rekeningresultaat over 2007. De daling in 2008 is vooral veroorzaakt door
de vrijval van enkele voorzieningen en de onttrekking van de voorziening
wegen en straten.
Gouden b a l a n s r e g e l
Bergambacht
De bedrijfseconomische norm van 1 wordt ruimschoots gehaald. Voor een
verklaring van de trend, zie de toelichting onder het financieringssaldo.
Krimpen aan den IJssel
De bedrijfseconomische norm van 1 wordt in 2008 (bijna) gehaald. Als de
grondexploitaties bij de berekening worden betrokken, zou de gemeente
onder de norm zitten, d.w.z. dat niet alle vaste activa door lang vermogen
zou worden gefinancierd. Dit beeld blijkt eveneens ult de solvabiliteits- en
de schuldratlo's.
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Nederlek
,J;J,
De ratio over 2008 is lager dan de ratio's over 2007 en 2006. De stijging
o
van de vaste activa is relatief hoger dan de stijging van de vaste passiva, (IQ
Ten opzichte van de andere gemeenten is de ratio hoog.
Oiyder/cer/f
Zie voor een verklaring van de stijging van de ratio in 2007 t.o.v. 2006 de
toelichting bij het financieringsaldo.
De ratio is in 2008 gedaald t.o.v. 2007, vanwege de hardere stijging van
de vaste activa (investeringen in activa met een economisch nut).
Schoonhoven
De gouden balansregel geeft een zelfde beeld als het financieringssaldo.
De daling in 2008 is veroorzaakt doordat het totale lange vermogen harder
daalt dan de vaste activa. De daling van het lange vermogen is met name
veroorzaakt door de daling van de voorzieningen. Het betreft
onttrekkingen uit de voorziening Bestratingen en de voorziening Riolering.
Daarnaast zijn er een 3-tal voorzieningen opgeheven.
Vlist
Deze ratio vertoont dezelfde trend als het vorige ratio. Voor de toelichting
wordt daarnaar verwezen.
S o l v a b i l i t e i t (sa e n s b )
Bergambacht
De ontwikkeling van de sa-ratio toont eenzelfde beeld als het
financieringssaldo en de gouden-balansregel. Voor een nadere verklaring
zie de toelichting onder het financieringssaldo.
De solvabiliteit sb geeft aan dat de solvabiliteit, waarbij het eigen
vermogen wordt afgezet tegen het totale vermogen, door de jaren is
verbeterd. Ook in 2008 is het eigen vermogen gestegen door vooral de
storting in de bestemmingsreserve Structuurvisie.
Krimpen aan den IJssel
De solvabiliteitsratio's zijn ten opzichte van de andere gemeenten relatief
laag. De stijging van de beide ratio's in 2008 ten opzichte van 2007, wat
in vergelijking met het financieringsaldo en de gouden balansregel een
vreemd beeld geeft, is veroorzaakt doordat het Eigen Vermogen relatief
meer stijgt dan het Totale Vermogen, onder meer door het omzetten van
de voorziening Egalisatie Reiniging naar een bestemmingsreserve.
Nederlek
Voor wat betreft de solvabiliteitsratio.sa zie de toelichting bij het
flnancieringsaldo en de gouden balansregel.
De solvabiliteitsratio sb is in 2008 hoger dan in 2007, omdat het Eigen
Vermogen relatief harder is gestegen dan het Totale Vermogen. Absoluut
gezien was de stijging min of meer gelijk.
Ouderkerk
De solvabiliteitsratio sa geeft een dalende trend vanwege de stijging van
de vaste activa ten opzichte van het Eigen Vermogen.
Het solvabiliteitsratio sb is in 2007 gedaald ten opzichte van 2006 door het
aangaan van de lening ad € 3.5 miljoen. De stijging van de ratio in 2008 is
veroorzaakt door het stijgen van het Eigen Vermogen, onder meer
veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat.
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Schoonhoven
De solvabiliteitsratio's vertonen beiden een stijgende trend. Ten opzichte
van de beide voorgaande ratio's (financieringssaldo en de gouden
balansregel) lijkt de stijging van de solvabiliteitsratio sa een vreemd beeld,
echter de stijging is veroorzaakt doordat het eigen vermogen absoluut en
relatief lager is gedaald dan de vaste activa.
Het solvabiliteitsratio sb stijgt doordat het eigen vermogen absoluut en
relatief lager daalt dan het vreemde vermogen (voorzieningen).
Vlist
Ten opzichte van de fluctuaties van de beide vorige ratio's vertonen de
solvabiliteitsratio's een stijgende trend. Dit wordt veroorzaakt doordat het
eigen vermogen, met uitzondering van het hoge rekeningresultaat in
2007, een stabiel beeld vertoont. De stijging in 2007 ten opzichte van
2005 is veroorzaakt door het rekeningresultaat.
Investeringsratio
Bergambacht
De gemiddelde resterende afschrijvingstermijn over 2008 bedraagt 17,4
jaar. Dit is hoger dan de beide voorgaande jaren vanwege de
investeringen in 2007, te weten de uitbreiding van De Ark/Kieze! &. Kei, en
de investeringen in de rioleringen.
Krimpen aan den IJssel
De gemiddelde resterende afschrijvingstermijn is relatief laag en bedraagt
in het jaar 2008 10,33 jaar. In de jaren 2006 en 2007 was de termijn iets
lager.
Nederlek
De ratio vertoont een stijgende trend. De stijging wordt veroorzaakt door
investeringen in activa met een langere afschrijvingstermijn. In 2007 was
de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen met ruim € 3 miljoen gestegen
ten opzichte van 2006. In 2008 is de boekwaarde van de
bedrijfsgebouwen gestegen met ± € 1,5 miljoen, waarbij eveneens de
afschrijvingslasten ten opzichte van 2007 zijn gedaald.
Ouderkerk
De stijgende trend van de ratio is te verklaren door de investeringen in de
vervanging van de vrijvalriolering. Deze activa hebben een langere
afschrijvingstermijn.
Schoonhoven
De opvallende daling in 2008 is veroorzaakt door de, met elkaar
samenhangende, daling van de boekwaarde en stijging van de
afschrijvingslasten. Deze laatste is vooral veroorzaakt door de totale
afschrijving van de multifunctionele accommodaties Emmaschool,
Ichtusschool en Oost.
Vlist
Deze ratio toont een dalende trend. Deze trend wordt veroorzaakt door
stijgende afschrijvingslasten bij een vrijwel gelijkblijvende boekwaarde
van de vaste activa. Vooral de afschrijvingen met betrekking tot de grond, weg- en waterbouwkundige werken in 2008 zijn uitzonderiijk hoog ten
opzichte van de beide voorgaandejaren.
Fina n cier i n g s r a t i o
Bergambacht
De gemeente heeft een ratio van 0. De gemeente is tot op dit moment
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goed in staat het investeringsvolume op peil te houden zonder vreemd
vermogen aan te trekken.
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Krimpen aan den IJssel
(a
Met een ratio van om en nabij 2,25 is de gemeente goed in staat het
investeringsvolume op peil te houden zonder nieuw vreemd vermogen aan
te trekken. Ten opzichte van de schuldratlo's lijkt dit een vreemd beeld.
De schuldratlo's geven aan dat de gemeente Krimpen a/d IJssel ten
opzichte van de andere gemeenten een relatief hoge schuldpositie heeft.
Hiervan wordt het grootste deel gevormd door de voorzieningen, waarover
geen aflossing wordt betaald.
Nederlek
De ratio over 2008 is ten opzichte van 2007 gedaald vanwege de daling
van de afschrijvingslasten.
Ouderkerk
De dalende trend in de ratio wordt veroorzaakt doordat de
afschrijvingslasten dalen. De daling wordt veroorzaakt doordat er meer
wordt geïnvesteerd ln activa met een langere afschrijvingstermijn. De
sterke daling in 2008 ten opzichte van 2007 wordt versterkt door de
hogere aflossing vanwege het aantrekken van een lening in 2007.
Schoonhoven
De genieente Schoonhoven heeft een relatief lage langlopende lening
(o/g), de investeringen worden voornamelijk vanuit interne middelen
gefinancierd.
De opvallende stijging in 2008 is veroorzaakt door de (eenmalig) hoge
afschrijvingslast in 2008 door de afschrijving van de multifunctionele
accommodaties.
Vlist
De stijging in de ratio wordt veroorzaakt door de stijgende
afschrijvingslasten bij een gelijkblijvende afiossing op langlopende
leningen.
S c h u l d r a t i o 's
Bergambacht
De solvabiliteit van de gemeente is goed te noemen, zie hiervoor
eveneens het solvabiliteitsratio sb. De schuldpositie is door dejaren heen
relatief gedaald, waarbij het totaal van de baten jaariijks is gestegen.
Krimpen aan den IJssel
Ten opzichte van de andere gemeenten zijn de schuldratlo's van de
gemeente Krimpen a/d IJssel relatief hoog. Eenzelfde beeld blijkt vooral
ook uit de solvabiliteitsratio sb.
Nederlek
De schuld ten opzichte van de totale baten daalt door de jaren, zle ook de
trend bij het solvabiliteitsratio sb.
De schuld per inwoner daarentegen stijgt wat wordt veroorzaakt door een
dalende trend met betrekking tot het aantal Inwoners.
Ouderkerk
De schuldpositie is ten opzichte van de andere gemeenten, met
uitzondering van Krimpen a/d IJssel, relatief hoog, wat uit beide ratio's
blijkt.
Met betrekking tot de schuld ten opzichte van het inkomen valt de daling
in 2008 ten opzichte van 2007 op. De daling is vooral veroorzaakt door
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een lagere schuldpositie.
Schoonhoven
De lage schuldratlo's zijn het gevolg van de lage schuldpositie. Met name
het lang aangetrokken vreemd vermogen is laag.
De daling van beide ratio's in 2008 ten opzichte van 2007 is voornamelijk
het gevolg van de vermindering van de schuld (de voorzieningen ad € 1,7
miljoen),

Vlist
De beide schuldratlo's tonen een dalende trend. Dit wordt veroorzaakt
door de dalende schuldpositie. De daling in 2008 ten opzichte van 2007
wordt veroorzaakt door de vrijval van enkele voorzieningen en de hoge
onttrekking aan de voorziening wegen en straten.
3.6

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen zoals beschreven in de paragrafen 3.4 tot en
met 3.6 worden de volgende aanbevelingen over de financiële positie en
functie voor de zes gemeenten gedaan.
Gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist
Actualiseer de beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen en breng
zonodig de budgetten In de begroting en meerjarenraming daarmee
in overeenstemming;
Voldoe volledig aan het BBV(zie de als bijlage 4 bijgevoegde
checklist begroting 2010 op aanwezigheid via BBV voorgeschreven
onderdelen;
Gemeenten Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven
en Vlist
Monitor en actualiseer tijdig de grondexploitatie en neem zo nodig
maatregelen;
Gemeente Bergambacht
Neem de areaaluitbreiding op in het wegenbeheerplan;
Documenteer de beoordeling van de toereikendheid van de
onderhoudsvoorzieningen beter;
Werk het grondbeleid specifieker uit met het oog op de structuurvisie
en de nog te starten projecten;
Gemeente Ouderkerk
Neem onttrekkingen aan de reserves, niet zijnde onttrekkingen aan
bruto-methode reserves, op in de lijst van incidentele baten en
lasten;
Breng zo mogelijk de weerstandscapaciteit op het benodigde niveau;
Gemeente Vlist
Verbeter risicomanagement (kwantificering risico's in relatie tot
weerstandscapaciteit).

3.7

Financiële p o s i t i e v a n d e h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
In de volgende paragrafen wordt de financiële positie en de daarbij
geldende aandachtspunten van de vier herindelingsvarianten inzichtelijk
gemaakt, te weten:
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K6(fusie Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) is één gemeente;
K5(fusie Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist)
en Kla(zelfstandlg Krimpen aan den IJssel) is twee gemeenten;
K4(fusie Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en
K2(fusie Krimpen aan den IJssel en Nederlek) is twee gemeenten;
K4(fusie Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) en
Kla(zelfstandig Krimpen aan den IJssel) en Klb(zelfstandig
Nederiek) is drie gemeenten.
Voorafgaande opmerkingen
Na herindeling zal de algemene uitkering van de heringedeelde gemeenten
op basis van de gegevens 2009 structureel lager zijn dan de optelsom van
de algemene uitkeringen van de huidige gemeenten. Dat wordt vooral
veroorzaakt doordat bij de herindelingsvarianten het vaste bedrag maar
éénmaal wordt ontvangen, terwijl nu alle herindellngspartners dit bedrag
nog hebben. Voor alle duidelijkheid; een nieuwe gemeente krijgt een even
hoge algemene uitkering als vergelijkbare gemeenten met dezelfde
structuurkenmerken.
De vraag rijst dan welke lasten op kortere of langere termijn (vanzelf)
zullen of (bewust) kunnen dalen om baten en lasten in evenwicht te
houden. Allereerst zal een relatie gelegd kunnen worden tussen de
terreinen waarop zich de daling van de algemene uitkering voordoet.
Meest in het oogspringend is de daling van het vaste bedrag. De hiermee
samenhangende lasten nemen als gevolg van de afname van het aantal
gemeenten af. Het betreft hier onder meer lasten als gevolg van
besparingen op bestuurskosten (raad, college, griffie, rekenkamer,
gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder
gemaakt zullen worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de
besparing mogelijk wat vertraagd worden gerealiseerd. Via
efficiencyvoordelen zal de gemeente de daling van de algemene uitkering
kunnen opvangen.
Daamaast ontvangt de nieuwe gemeente een bijdrage op grond van de
tijdelijke maatstaf herindeling. Deze Is bedoeld om in de frictiekosten
tegemoet te komen. Onder frictiekosten worden verstaan de incidentele
lasten die nodig zijn voor de voorbereiding en implementatie van de
nieuwe organisatie. Het gaat hier om lasten die zonder herindeling niet
gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. De
opbrengst van de tijdelijke maatstaf herindeling zou voldoende moeten
zijn om de lasten van de zogenaamde frictiekosten op te vangen.
Op basis van het vorenstaande is onze conclusie dat er geen financiële
belemmeringen bestaan voor de keuze van één van de vier varianten. Wel
gelden voor de verschillende varianten een aantal (financiële)
aandachtspunten. Onderstaand wordt hier per variant nader op ingegaan.
Toezichtregime 2010
De gemeenten Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederlek,
Schoonhoven en Vlist zijn door GS voor het begrotingsjaar 2010 onder het
repressieve toezicht geplaatst, met per gemeente enkele
aandachtspunten. De gemeente Ouderkerk is onder preventief toezicht
geplaatst. De reden hiervan is dat de gemeente er in de meerjarenraming
2010-2013 van is uitgegaan dat artikel 12-steun zal worden verieend voor
het wegwerken van de negatieve algemene reserve en van het
achterstallig onderhoud wegen. Op het moment van samenstelling van
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deze rapportage bestaat daarover nog geen zekerheid. De beheerders van
het gemeentefonds zullen daarover nu het artikel 12-rapport is uitgebracht
en nadat de Raad voor de financiële verhoudingen en de provincie hun
advies over de artikel-12 rapport hebben uitgebracht, nog een besluit
moeten nemen. Naar verwachting zal dit besluit uiteriijk voor 1 juni 2010
worden genomen.
Meerjarenramingen 2010-2013
Ook ons land is getroffen door de economische crisis. In 2009 zijn in een
overleg tussen de VNG, het IPO en BZK nadere afspraken gemaakt hoe In
deze moeilijke financiële situatie omgegaan moet worden met het
flnancieel toezicht op gemeenten. Zowel via de ledenbrief van de VNG van
2 juli 2009 als door de toezichthouder zijn de gemeenten hierover
geïnformeerd. In het kort komt het hier op neer dat repressief toezicht van
toepassing Is indien de begroting 2010 materieel sluitend is, ook indien de
meerjarenraming voor de jaren 2 0 1 1 , 2012 en 2013 nlet sluit.
Van repressief toezicht is ook sprake wanneer een tekort ontstaat door
versnelling van investeringen. Daarover zijn in het akkoord afspraken
gemaakt. In dit geval dienen maatwerkafspraken met de toezichthouder te
worden gemaakt. De meerjarenraming kan dan, indien nodig sluitend
worden gemaakt met taakstellende/richtinggevende bezuinigingen.
Concrete invulling zal echter wel na 2010 moeten plaatsvinden naarde
dan geldende inzichten, Bij de begroting 2011 moet derhalve weer sprake
zijn van een materieel sluitende meerjarenraming.
Voomamelijk als gevolg van voornoemde ontwikkelingen heeft van de 74
gemeenten in Zuid-Holland een groot deel (42 gemeenten) een sluitende
begroting 2010 en een niet sluitende meerjarenraming gepresenteerd.
Ook bij de meeste Krimpenerwaard-gemeenten zijn de effecten zichtbaar.
Bij de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Nederiek, Schoonhoven en Vlist
taten de meerjarenramingen nadelige saldi zien. De gemeenten Nederiek
en Vlist voor de jaarschijven 2011-2013, Krimpen aan den Ussel voor de
jaarschijven 2012 en 2013 en Schoonhoven voor de jaarschijven 2011 en
2012.
In de begrotingsbrieven 2010 hebben GS nu reeds aandacht gevraagd
voor de ontwikkelingen in 2 0 1 1 . Op dit moment is nog niet duidelijk wat
de effecten van de huidige economische crisis voor de komende jaren
zullen zijn. Dit geldt ook voor de doorwerking van de accressen van het
gemeentefonds. Vooralsnog gaan GS er van ult dat de criteria van de
gemeentewet voor sluitendheid van de begroting in 2011 onverkort van
toepassing zullen zijn. Dit betekent dat sprake dient te zijn van een
materieel sluitende begroting 2011. Indien geen sprake is van een
materieel sluitende begroting 2 0 1 1 , dient de meerjarenraming 2012-2014
uiteriijk in 2014 materieel sluitend te zijn. De gemeenten is verzocht de
gevolgen van de economische crisis voor de financiële positie van de
gemeente te betrekken bij het nieuwe collegeakkoord en de bijbehorende
gevolgen voor de kadernota 2 0 1 1 .
Ontwikkelingen grondexploitatie in relatie tot economische crisis
In de begrotingsbrieven 2010 hebben GS, voor zover van toepassing,
tevens aandacht gevraagd voor de grondexploitatie.
Binnen de gemeentelijke grondexploitatie gaan relatief grote bedragen
om. Er spelen hier kansen maar ook grote risico's. In onze
begrotingscirculaire van 31 maart 2009 hebben GS aandacht besteed aan
de effecten van de huidige economische crisis op de grondexploitaties.
Daarnaast heeft er om een goed Inzicht te verkrijgen in de eventuele
gevolgen daarvan in het voorjaar een inventarisatie plaatsgevonden bij
alle gemeenten in Zuid-Holland. Vanuit deze inventarisatie blijkt dat dit
onderwerp een punt van aandacht is bij alle gemeenten.
78

ta

a

IO
I-*

Omdat het eind van de crisis nog niet in zicht is zal het monitoren en tijdig
actualiseren van de grondexploitatie en het zo nodig nemen van
maatregelen ook voor de komende periode van belang zijn.
Hierna volgt een aantal tabelten met flnanciële aandachtspunten per
variant. Daarbij is in de verschillende tabellen voor een deel sprake van
herhaling van dezelfde informatie. Wij hebben daarvoor gekozen opdat de
tabellen per variant zelfstandig leesbaar zijn.

3.7.1

K6 ( f u s i e B e r g a m b a c h t , K n m p e n aan d e n I J s s e l , N e d e r t e k ,
O u d e r k e r k , S c h o o n h o v e n en V l i s t ) is één g e m e e n t e ;
Onderwerp
Begrotings- en
rekeningsaldi

Toelichtinq/opmerkinq
Bergambacht, Krimpen aan den IJssel en
Nederiek hebben voor de jaren 2004 t / m
2008 batige saldi. Schoonhoven en Vlist
hebben alleen voor hetjaar 2004 een
nadelig saldo. Ouderkerk heeft voor de
jaren 2004 t / m 2007 nadelige saldi. Alle
gemeenten hebben voor het rekeningsjaar 2008 een batig saldo.
De begrotingen 2010 van de gemeenten
Krimpen aan den IJssel, Nederlek,
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist hebben
batige saldi, die van Bergambacht niet. In
de meerjarenramingen 2011-2013 van
deze gemeente wordt het materiële
evenwicht weer hersteld. Bij Krimpen aan
den IJssel, Nederlek, en Vlist laten de
meerjarenramingen voor diverse
jaarschijven nadelige saldi zien. Bij
Schoonhoven wordt het evenwicht in 2013
hersteld. De meerjarenraming van
Ouderkerk vertoont batige saldi. De raad
van de gemeente Krimpen aan den IJssel
heeft besloten te streven naar een
sluitende meerjarenraming vanaf 2 0 1 1 .

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Ouderkerk heeft onvoldoende
weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen.
Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantificeerd. Overige gemeenten
hebben (ruim) voldoende weerstandscapaciteit om de gekwantiflceerde risico's op te
vangen.

Risico's

Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantificeerd. De overige gemeenten
hebben de risico's gekwantificeerd.

Woonlastendruk per
huishouden

€ 805 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.
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Ontwikkeling
woonlastendruk 2 0 1 1 2013

Schoonhoven: jaariijkse verhoging OZB
boven inflatie met 3,6% in 2010, 3,4% in
2011, 3,3% In 2012 en 3,2% in 2013.
Hiertoe is besloten om ruimte te creëren
voor nieuw beleid.
Krimpen aan den IJssel: extra verhoging
van het rioolrecht met 4 % boven infiatie.
Vooralsnog Is dit beleid vertaald tot en
met 2019. De overige 4 gemeenten
hebben (nog) geen besluit genomen om
de tarieven van de OZB, en/of de
afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing
met (meer dan) het inflatiepercentage te
verhogen.

Onderhoud openbare
ruimte

Alle gemeenten hebben voor het jaar
2009/2010 en volgende te maken met de
actualisatie van een aantal beheerplannen.
Beheerplannen wegen Nederlek en
onderhoud openbare gebouwen Vlist
verdienen aandacht. Daarnaast wordt
aandacht gevraagd voor een betere
documentatie van de onderhoudsvoorzieningen van Bergambacht. Ouderkerk gaat ervan uit dat artikel 12-steun zal
worden verleend voor onder andere het
wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de wegen.

Grondexploitaties

Bergambacht voert geen actief
grondbeleid.
De overige 5 gemeenten hebben tot op dit
moment een gezonde financiële positie
van de grondexploitatie. De gemeente
Krimpen aan den IJssel geeft aan dat
voorzichtigheid is geboden, omdat voor
diverse grondcomplexen nog veel onzeker
is, evenals van een aantal RO-projecten.
Enkele projecten beslaan een lange
periode en betreffen voor de Krimpense
schaal omvangrijke bedragen.

Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve daalt (licht) in de
periode 2010 tot en met 2013 van € 346
per inwoner naar € 344 per inwoner.

Ontwikkeling algemene reserve
Tabel 3.7.1a geeft de ontwikkeling van de algemene reserve tussen 2010
en 2013 weer.
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Tabel 3,7,1a Herindelinqsvariant K5- ontwikkelinq alqemene reserve per inwoner
Ontwikkeling algemene
2013
2010
Mutatie 2010reserve
2013
(per inwoner)
Bergambacht
335
+ 32,4%
253
Krimpen aan den IJssel
239
299
+ 25%
694
Nederlek
643
7,3%
0
Ouderkerk
-30
-1- 1 0 0 %
Schoonhoven
596
425
28,7%
Vlist
252
240
4,8%
K6

346

344

K
\.J
IC

0,6%

De gemeente Nederiek heeft voor 2010 en 2013 het hoogste bedrag per
Inwoner beschikbaar in de algemene reserve. Bij Ouderkerk is voor 2010
sprake van een negatieve algemene reserve. Voor 2013 wordt de reserve
berekend op nihil. Dit heeft te maken met de artikel i2-situatie van deze
gemeence en de gerealiseerde tekorten in de jaarrekeningen van de
afgetopen jaren. De totale algemene reserve van de K6 in 2013 is
ongeveer gelijk aan die van 2 0 i 0 .
Woonlastendruk 2010
Bij het berekenen van de gemiddelde woonlastendruk is uitgegaan van de
drie belangrijkste heffingen, namelijk de OZB, de reinigingsheffingen en de
rioolheffing. Uitgegaan ls van een meerpersoonshuishouden met een
eigenaar, die tevens gebruiker van de woonruimte is.
Voor het berekenen van de OZB is daarbij uitgegaan van een fictieve
woning met een WOZ-waarde van € 265.000.
In de volgende tabel wordt op basis van de hiervoor genoemde
uitgangspunten een overzicht gegeven van de woonlastendruk 2010 van
de zes gemeenten. De tarieven zijn gebaseerd op de verordeningen zoals
deze voor 2010 zijn vastgesteld door de gemeenteraden. Bij het
berekenen van de woonlastendruk uitgegaan van het gelijk trekken van de
percentages van de OZB en de tarieven van de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten in de herindelingsvariant (overigens is alleen bij de OZB
onmiddellijke harmonisatie verplicht, blj de twee andere belastingen kan
de harmonisatie eventueel gefaseerd over twee jaar ingevoerd worden).
Bovenstaande uitgangspunten zijn voor alle varianten van toepassing.
De gevolgen van deze harmonisatie zijn, zoals uit tabel 3.7.1b blijkt, voor
de inwoners van de huidige gemeenten verschillend (steeds voor een
eigenaar/ gebruiker met een meerpersoonshuishouden) gebaseerd op de
tarieven 2010.
Tabel 3.7.1b Herindelinqsvariant K6-. Woonlastendruk 2010 (tarieven)
Gomoenton/
herindelingsvarianten

WOZ-waarde
€265.000

AfvalstolfenhefTlng

Rioolheffing

Totaal
woonlasten

Verschil

Berqambacht

249

277

284

811

-0.7%

Krimpen aan den IJssel

291

313

216

822

-2.1%

Nederlek

261

326

225

812

-0,9%

Ouderloerk

287

290

230

807

-0,2%

Schoonhovon

216

273

255

744

8.2%

Vlisl

248

299

260

806

-0.1%

Krimpenorwaanj (KB)

264

302

239

605
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De Inwoners van Bergambacht, Krimpen aan den IJssel, Nederiek,
Ouderkerk en Vlist gaan bij harmonisatie van de tarieven minder aan
woonlasten betalen. De inwoners van Schoonhoven gaan bij harmonisatie
meer aan woonlasten betalen.
3.7.2

K 5 ( f u s i e B e r g a m b a c h t , N e d e r l e k , O u d e r k e r k , S c h o o n h o v e n en
V l i s t ) en K l a ( z e l f s t a n d i g K r i m p e n aan d e n I J s s e l ) is t w e e
gemeenten;

K 5 ( f u s i e B e r g a m b a c h t , N e d e r l e k , O u d e r k e r k , S c h o o n h o v e n en
Vlist)
Onderwerp
Begrotings- en
rekeningssaldi

Toelichtinq/opme rking
Bergambacht en Nederlek hebben voor de
jaren 2004 t / m 2008 batige saldi.
Schoonhoven en Vllst hebben alleen voor
het jaar 2004 een nadelig saldo.
Ouderkerk heeft voor de jaren 2004 t/m
2007 nadelige saldi. Alle gemeenten
hebben voor het rekeningsjaar 2008 een
batig saldo.
De begrotingen 2010 van de gemeenten
Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en
Vlist hebben batige saldi, die van
Bergambacht niet. In de
meerjarenramingen 2011-2013 van deze
gemeente wordt het materiële evenwicht
weer hersteld. Bij Nederiek, Schoonhoven
en Vlist laten de meerjarenramingen voor
diverse jaarschijven nadelige saldi zien. Bij
Schoonhoven wordt het evenwicht in 2013
hersteld. De meerjarenraming van
Ouderkerk vertoont batige saldi.

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Ouderkerk heeft onvoldoende
weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen.
Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantificeerd. Overige gemeenten
hebben (ruim) voldoende weerstandscapaciteit om de gekwantificeerde risico's op te
vangen.

Risico's

Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantificeerd. De overige gemeenten
hebben de risico's gekwantificeerd.

Woonlastendruk per
huishouden

€ 795 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.
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Ontwikkeling
woonlastendruk 20112013

De gemeente Schoonhoven heeft besloten
de OZB jaarlijks te verhogen boven inflatie
met 3,6% in 2010, 3,4% in 2 0 1 1 , 3,3% In
2012 en 3,2% in 2013. De gemeente heeft
hiertoe besloten om ruimte te creëren
voor nieuw beleid. De overige 4 gemeenten hebben (nog) geen besluit genomen
om de tarieven van de OZB, en/of de
afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing
met (meer dan) het inflatie-percentage te
verhogen.

Onderhoud openbare
ruimte

Aile gemeenten hebben voor het jaar
2009/2010 en volgende te maken met de
actualisatie van een aantal beheerplannen.
Beheerplannen wegen Nederiek en
onderhoud openbare gebouwen Vllst
verdienen aandacht. Daarnaast wordt
aandacht gevraagd voor een betere
documentatie van de onderhoudsvoorzieningen van Bergambacht. Ouderkerk gaat ervan ult dat artikel 12-steun zal
worden verieend voor onder andere het
wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de wegen.

Grondexploitaties

Bergambacht voert geen actief
grondbeleid.
De overige 4 gemeenten hebben tot op dit
moment een gezonde financiële positie
van de grondexploitatie.

Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve daalt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 403 per
inwoner naar C 369 per inwoner.

Ontwikkeling algemene reserve
Tabel 3.7.2a geeft de ontwikkeling van de algemene reserve per inwoner
voor 2010 en 2013 weer
Tabel 3.7.2a Herindelinqsvariant K5: ontwikkelinq alqemene reserve.
Ontwikkeling algemene reserve
2013
2010
Mutatie 2010-2013
(per inwoner)
Bergambacht
335
+ 32,4%
253
643
Nederlek
694
7,3%
0
-30
+ 100%
Ouderkerk
425
596
Schoonhoven
- 28,7%
240
252
Vlist
4,8%
403

K5

369

-

8,4%

De gemeente Nederiek heeft voor 2010 en 2013 het hoogste bedrag per
inwoner beschikbaar in de algemene reserve. Bij Ouderkerk is voor 2010
sprake van een negatieve algemene reserve. Voor 2013 wordt de reserve
berekend op nihil. Dit heeft te maken met de artikel 12-situatie van deze
gemeente en de gerealiseerde tekorten in de jaarrekeningen van de
afgelopen jaren. De totale algemene reserve van de K5 in 2013 neemt ten
opzichte van die van 2010 iets af.
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Woonlastendruk
Bij de berekening van de woonlastendruk is uitgegaan van het gelijk
trekken van de tarieven voor de OZB, de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten in de herindelingsvariant (overigens is alleen bij de OZB
onmiddellijke harmonisatie verplicht, bij de twee andere belastingen kan
de harmonisatie eventueel gefaseerd over twee jaar ingevoerd worden).
De gevolgen van deze harmonisatie zijn, zoals ult tabel 3.7.2b blijkt, voor
de inwoners van de huidige gemeenten verschillend (steeds vooreen
eigenaar/gebruiker met een meerpersoonshuishouden) gebaseerd op de
tarieven 2010.
Tabel 3.7.2b Herindelin gsvariant K5: Woonlastendruk 2010
Tabel Mutatie woonlasten voor eiqenaren woninq
Gemoonten/
WOZ-waarde
Afvalstoffenherindelingsvarianten
€265.000
heffing

Rióolheffing

Totaal
woonlasten

Verschil

Berqambacht

249

277

284

811

-1.9%

Nederlek

261

326

225

812

-2.1%

Ouderkerk

287

290

230

807

-1.4%

Schoonhoven

216

273

255

744

6.9%

Vlisl

248

299

260

806

-1.3%

Krimpenenwaard (K5)

250

296

249

795

De inwoners van Bergambacht, Nederiek, Ouderkerk en Vlist gaan bij
harmonisatie van de tarieven minder aan woonlasten betalen. De inwoners
van Schoonhoven gaan bij harmonisatie meer aan woonlasten betalen.
K l a f K r i m p e n aan d e n I J s s e l )
Onderwerp
Begrotings- en
rekeningsaldi

Toelichting/opmerking
Batige rekeningsaldi voor de jaren 2004
t / m 2008.
De begroting 2010 en de jaarschijf 2011
van de meerjarenraming hebben een batig
saldo, de jaarschijven 2012 en 2013
vertonen nadelige saldi. De raad van de
gemeente Krimpen aan den IJssel heeft
besloten te streven naar een sluitende
meerjarenraming vanaf 2 0 1 1 .

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantiflceerde risico's op te vangen.

Risico's

Risico's gekwantificeerd.

Woonlastendruk per
huishouden

€ 822 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.

Onderhoud openbare
ruimte
Grondexploitaties

Beheerplannen zijn actueel.
Gezonde flnanciële positie. De gemeente
geeft aan dat voorzichtigheid is geboden,
omdat voor diverse grondcomplexen nog
veel onzeker is, evenals van een aantal
RO-projecten. Enkele proiecten beslaan
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een lange periode en betreffen voor de
Krimpense schaal omvangrijke bedragen.
Ontwikkeling algemene
reserve

3.7.3

De algemene reserve stijgt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 239 per
inwoner naar € 299 per inwoner.

K 4 ( f u s i e B e r g a m b a c h t , O u d e r k e r k , S c h o o n h o v e n en V l i s t ) en
K 2 ( f u s i e K r i m p e n aan d e n IJssel en N e d e r l e k ) is t w e e g e m e e n t e n ;
K4(fusie Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist)
Onderwerp
Begrotings-en
rekeningsaldi

Toelichting/opmerking
Bergambacht heeft voor de jaren 2004
t / m 2008 batige saldi. Schoonhoven en
Vlist hebben alleen voor het jaar 2004 een
nadelig saldo. Ouderkerk heeft voor de
jaren 2004 t / m 2007 nadelige saldi. Alle
gemeenten hebben voor het rekeningsjaar
2008 een batig saldo.
De begrotingen 2010 van de gemeenten
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist hebben
batige saldi, die van Bergambacht nlet. In
de meerjarenramingen 2011-2013 van
deze gemeente wordt het materiële
evenwicht weer hersteld. Bij Schoonhoven
en Vlist laten de meerjarenramingen voor
diverse jaarschijven nadelige saldi zien. Bij
Schoonhoven wordt het evenwicht in 2013
hersteld. De meerjarenraming van
Ouderkerk vertoont batige saldi.

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Ouderkerk heeft onvoldoende
weerstandscapaciteit om de
gekwantiflceerde risico's op te vangen.
Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantiflceerd. Overige twee gemeenten
hebben (ruim) voldoende
weerstandscapaciteit om de gekwantificeerde risico's op te vangen.

Risico's

Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantificeerd, De overige gemeenten
hebben de risico's gekwantificeerd.

Woonlastendruk per
huishouden

€ 788 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.

Ontwikkeling
woonlastendruk 20112013

De gemeente Schoonhoven heeft besloten
de OZB jaariijks te verhogen boven inflatie
met 3,6% in 2010, 3,4% in 2 0 1 1 , 3,3% in
2012 en 3,2% in 2013. De gemeente heeft
hiertoe besloten om ruimte te creëren
voor nieuw beleid. De overige 3 gemeenten hebben (nog) geen besluit genomen
om de tarieven van de OZB, en/of de
afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing
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met (meer dan) het inflatiepercentage te
verhogen.
Onderhoud openbare
ruimte

Alle gemeenten hebben voor h e t j a a r
2009/2010 en volgende te maken met de
actualisatie van een aantal beheerplannen.
Beheerplan onderhoud openbare
gebouwen Vlist verdient aandacht.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor
een betere documentatie van de
onderhoudsvoorzieningen van
Bergambacht. Ouderkerk gaat ervan uit
dat artikel 12-steun zal worden verieend
voor onder andere het wegwerken van het
achterstallig onderhoud aan de wegen.

Grondexploitaties

Bergambacht voert geen actief
grondbeleid.
De overige 3 gemeenten hebben tot op dit
moment een gezonde flnanciële positie
van de grondexploitatie.

Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve daalt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 299 per
inwoner naar C 267 per inwoner.

Ontwikkeling algemene reserve
Tabel 3.7.3a geeft de ontwikkeling van de algemene reserve per inwoner

voor 2010 en 2013 weer
Tabel 3,7.3a Herindelinqsvariant K4: ontwikkelinq alqemene reserve
Ontwikkeling algemene reserve 2010 2013 Mutatie 2010-2013
(per inwoner)
+ 32,4%
253
335
Bergambacht
+ 100%
- 30
0
Ouderkerk
- 28,7%
596
Schoonhoven
425
4,3%
252
Vlist
240
K4

299

267

-

10,7%

De gemeente Schoonhoven heeft voor 2010 en 2013 het hoogste bedrag
per inwoner beschikbaar in de algemene reserve. Bij Ouderkerk is voor
2010 sprake van een negatieve algemene reserve. Voor 2013 wordt de
reserve berekend op nihil. Dit heeft te maken met de artikel 12-situatie
van deze gemeente en de gerealiseerde tekorten in de jaarrekeningen van
de afgelopen jaren. De totale algemene reserve van de K4 in 2013 neemt
ten opzichte van die van 2010 iets af.
Woonlastendruk
Bij de berekening van de woonlastendruk is uitgegaan van het gelijk
trekken van de tarieven voor de OZB, de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten in de herindelingsvariant (overigens is alleen bij de OZB
onmiddellijke harmonisatie verplicht, bij de twee andere belastingen kan
de harmonisatie eventueel gefaseerd over twee jaar ingevoerd worden).
De gevolgen van deze harmonisatie zijn, zoals ult tabel 3.7.3b blijkt, voor
de inwoners van de huidige gemeenten verschillend (steeds voor een
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eigenaar/gebruiker met een meerpersoonshuishouden) gebaseerd op de
tarieven 2010.
Tabel 3.7.3b Herindelinqsvarlani: K4: Woonlastendruk 2010
Gemeenten/
herindclingsvarianton

WOZ-waarde
€265.000

Afvalstoffenheffing

Rioolhcffing

Totaal
woonlasten

Verschil

Berqambacht

249

277

264

811

-2.8%

Ouderkerk

287

290

230

807

-2.3%

Schoonhoven

216

273

255

744

5.9%

Vlist

248

299

260

806

-2,3%

Krimpenerwaard (K4)

246

284

258

788

De Inwoners van Bergambacht, Ouderkerk en Vlist gaan bij harmonisatie
van de tarieven minder aan woonlasten betalen. De inwoners van
Schoonhoven gaan bij harmonisatie van de tarieven meer aan woonlasten
betalen.
K 2 ( f u s i e K r i m p e n aan d e n I J s s e l e n N e d e r l e k )
Onderwerp
BegrotIngs-en
rekeningsaldi

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Risico's
Woonlastendruk per
huishouden
Ontwikkeling
woonlastendruk 20112013

Onderhoud openbare
ruimte

Toelichting/opmerking
Krimpen aan den IJssel en Nederiek
hebben voor de jaren 2004 t / m 2008
batige saldi.
De begrotingen 2010 van de gemeenten
Krimpen aan den IJssel en Nederiek
hebben batige saldi. Bij belde gemeenten
laten de meerjarenramingen voor de
diverse jaarschijven nadelige saldi zien.
De raad van de gemeente Krimpen aan
den IJssel heeft besloten te streven naar
een sluitende meerjarenraming vanaf
2011.
Krimpen aan den IJssel en Nederiek
hebben (ruim) voldoende weerstandscapaciteit om de gekwantificeerde risico's op te
vangen.
Beide gemeenten hebben de risico's
gekwantificeerd.
€ 819 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.
Krimpen aan den IJssel: extra verhoging
van het rioolrecht met 4 % boven inflatie.
Vooralsnog is dit beleid vertaald tot en
met 2019, Nederlek heeft (nog) geen
besluit genomen om de tarieven van de
OZB, en/of de afvalstoffenheffing en/of de
rioolheffing met (meer dan) het
inflatiepercentage te verhogen.
Beide gemeenten hebben voor hetjaar
2009/2010 en volgende te maken met de
actualisatie van een aantal beheerplannen.
Beheerplan wegen Nederiek verdient
aandacht.
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Grondexploitaties

Krimpen aan den IJssel en Nederiek tot op
dit moment een gezonde financiële positie
van de grondexploitatie. De gemeente
Krimpen aan den IJssel geeft aan dat
voorzichtigheid is geboden, omdat voor
diverse grondcomplexen nog veel onzeker
is, evenals van een aantal RO-projecten.
Enkele projecten beslaan een lange
periode en betreffen voor de Krimpense
schaal omvangrijke bedragen.

Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve stijgt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 389 per
inwoner naar € 414 per inwoner.

Een eventuele keuze voor de variant K4-K2 kan tot gevolg hebben dat de
gemeenschappelijke regeling K5 van rechtswege zal vervallen(zie artikel
4 1 , tweede lid. Wet arhi). Dit zal financiële- en organisatorische gevolgen
voor deze gemeenten hebben en moet als een financieel risico worden
beschouwd.
Ontwikkeling algemene reserve
Tabel 3.7.3c geeft de ontwikkeling van de algemene reserve per inwoner
voor 2010 en 2013 weer
Tabel 3,7.3c Herindelinqsvariant K2: ontwikkelinq alqemene reserve
Ontwikkeling algemene reserve 2010 2013 Mutatie 2010-2013
(per inwoner)
Krimpen aan den IJssel
239
299
+ 25%
Nederlek
694
643
-7,3%
K2

389

414

+ 6,4%

De gemeente Nederiek heeft voor 2010 en 2013 het hoogste bedrag per
inwoner beschikbaar in de algemene reserve. De totale algemene reserve
van de K2 in 2013 neemt ten opzichte van die van 2 0 l 0 iets toe,
Woonlastendruk
Bij de berekening van de woonlastendruk is uitgegaan van het gelijk
trekken van de tarieven voor de OZB, de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten in de herindelingsvariant (overigens is alleen bij de OZB
onmiddellijke harmonisatie verplicht, bij de twee andere belastingen kan
de harmonisatie eventueel gefaseerd over twee jaar ingevoerd worden).
De gevolgen van deze harmonisatie zijn, zoals uit tabel 3.7.3d blijkt, voor
de inwoners van de huidige gemeenten verschillend (steeds voor een
eigenaar/gebruiker met een meerpersoonshuishouden) gebaseerd op de
tarieven 2010.
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Tabel 3.7.3d Herindelingsvariant K2: Woonlastendruk 2010
Tabel Mutatie woonlasten voor eiqenaren woninq
Gemeenten/
WOZ-waarde
Afvalstoffenherindelingsvarianten
heffing
€265.000

I-*

Rioolheffing

Totaal
woonlasten

Verschil

Krimpen aan den IJssel

291

313

218

822

-0.4%

Nederlek

261

326

225

812

0.8%

Krimponerwaard (K2)

281

318

220

819

Bij harmonisatie is nauwelijks sprake van een wijziging van de
woonlastendruk.
3.7.4

K 4 ( f u s i e B e r g a m b a c h t , O u d e r k e r k , S c h o o n h o v e n en V l i s t ) en
K l a ( K r i m p e n aan d e n I J s s e l ) en K l b ( N e d e r l e k ) is d r i e g e m e e n t e n ;
K 4 ( f u s i e B e r g a m b a c h t , O u d e r k e r k , S c h o o n h o v e n en V l i s t )
Onderwerp
Begrotings- en
rekeningsaldi

Toelichtinq/opmerkinq
Bergambacht heeft voor de jaren 2004
t/m 2008 batige saldi. Schoonhoven en
Vlist hebben alleen voor hetjaar 2004 een
nadelig saldo. Ouderkerk heeft voor de
jaren 2004 t / m 2007 nadelige saldi. Alle
gemeenten hebben voor het rekeningsjaar
2008 een batig saldo.
De begrotingen 2010 van de gemeenten
Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist hebben
batige saldi, die van Bergambacht niet. In
de meerjarenramingen 2011-2013 van
deze gemeente wordt het materiële
evenwicht weer hersteld. Bij Schoonhoven
en Vlist laten de meerjarenramingen voor
diverse jaarschijven nadelige saldi zien. Bij
Schoonhoven wordt het evenwicht in 2013
hersteld. De meerjarenraming van
Ouderkerk vertoont batige saldi.

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Ouderkerk heeft onvoldoende
weerstandscapaciteit om de
gekwantiflceerde risico's op te vangen.
Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantiflceerd. Overige twee gemeenten
hebben (ruim) voldoende
weerstandscapaciteit om de gekwantificeerde risico's op te vangen.

Risico's

Vlist heeft risico's slechts gedeeltelijk
gekwantificeerd. De overige gemeenten
hebben de risico's gekwantificeerd.
€ 788 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.

Woonlastendruk per
huishouden
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Ontwikkeling
woonlastendruk 2 0 1 1 2013

De gemeente Schoonhoven heeft besloten
de OZB jaariijks te verhogen boven inflatie
met 3,6% in 2010, 3,4% in 2 0 1 1 , 3,3% in
2012 en 3 , 2 % in 2013. De gemeente heeft
hiertoe besloten om ruimte te creëren
voor nieuw beleid. De overige 3 gemeenten hebben (nog) geen besluit genomen
om de tarieven van de OZB, en/of de
afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing
met (meer dan) het Inflatiepercentage te
verhogen.

Onderhoud openbare
ruimte

Alle gemeenten hebben voor hetjaar
2009/2010 en volgende te maken met de
actualisatie van een aantal beheerplannen.
Beheerplan onderhoud openbare
gebouwen Vlist verdient aandacht.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor
een betere documentatie van de
onderhoudsvoorzieningen van
Bergambacht. Ouderkerk gaat ervan ult
dat artikel 12-steun zal worden verieend
voor onder andere het wegwefi<en van het
achterstallig onderhoud aan de weqen.
Bergambacht voert geen actief
grondbeleid.
De overige 3 gemeenten hebben tot op dit
moment een gezonde flnanciële positie
van de grondexploitatie.

Grondexploitaties

Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve daalt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 299 per
inwoner naar € 267 per inwoner.

Ontwikkeling algemene reserve
Tabel 3.7-4a geeft de ontwikkeling van de algemene reserve per inwoner

voor 2010 en 2013 weer
Tabel 3,7.4a Herindelinqsvariant K4: ontwikkelinq alqemene reserve
Ontwikkeling algemene reserve 2010 2013 Mutatie 2010-2013
(per inwoner)
Bergambacht
253
+ 32,4%
335
- 30
+ 100%
Ouderkerk
0
596
- 28,7%
Schoonhoven
425
252
4,8%
Vlist
240
K4

299

267

-

10,7%

De gemeente Schoonhoven heeft voor 2010 en 2013 het hoogste bedrag
per inwoner beschikbaar in de algemene reserve. Bij Ouderkerk is voor
2010 sprake van een negatieve algemene reserve. Voor 2013 wordt de
reserve berekend op nihil. Dit heeft te maken met de artikel l2-sltuatie
van deze gemeente en de gerealiseerde tekorten in de jaarrekeningen van
de afgelopen jaren. De totale algemene reserve van de K4 in 2013 neemt
ten opzichte van die van 2010 iets af.
Woonlastendruk
Bij de berekening van de woonlastendruk is uitgegaan van het gelijk
trekken van de tarieven voor de OZB, de afvalstoffenheffing en de
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Q
1^
••a

De gevolgen van deze harmonisatie zijn, zoals uit tabel 3.7.4b blijkt, voor
de inwoners van de huidige gemeenten verschillend (steeds voor een
eigenaar/gebruiker met een meerpersoonshuishouden) gebaseerd op de
tarieven 2010.
Tabel 3.7.4b Herindelinqsvariant K4: Woonlastendruk 2010
Gemeenten/
WOZ-waardc
Afvalstoffen- Rioolhcffing
heffing
herindellngsvarianten
€265.000

Totaal
woonlasten

Verschil

Berqambacht

249

277

284

811

-2,6%

Ouderkerk

287

290

230

807

-2,3%

Schoonhoven

216

273

255

744

5,9%

Vlisi

248

299

260

806

•2,3%

Krimpenerwaard (K4)

246

284

258

788

De inwoners van Bergambacht, Ouderkerk en Vlist gaan bij harmonisatie
van de tarieven minder aan woonlasten betalen. De inwoners van
Schoonhoven gaan bij harmonisatie van de tarieven meer aan woonlasten
betalen.

K l a ( K r i m p e n aan den IJssel)
Onderwerp
Begrotings- en
rekeningsaldi

Toelichtinq/opmerkinq
Batige rekeningsaldi voor d e j a r e n 2004
t / m 2008.
De begroting 2010 en de jaarschijf 2011
van de meerjarenraming hebben een batig
saldo, de jaarschijven 2012 en 2013
vertonen nadelige saldi. De raad van de
gemeente Krimpen aan den IJssel heeft
besloten te streven naar een sluitende
meerjarenraming vanaf 2 0 1 1 .

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen.

Risico's
Woonlastendruk per
huishouden
Ontwikkeling
woonlastendruk 2 0 1 1 2013

Risico's gekwantiflceerd.
e 822 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.
Extra verhoging van het rioolrecht met 4 %
boven Infiatie. Vooralsnog is dit beleid
vertaald tot en met 2019. (Nog) geen
besluit genomen om üe tarieven van de
OZB, en/of de afvalstoffenheffing en/of de
rioolheffing met (meer dan) het
inflatiepercentage te verhogen.

Onderhoud openbare
ruimte

Beheerplannen zijn actueel.
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Grondexploitaties

Gezonde flnanciële positie. De gemeente
geeft aan dat voorzichtigheid is geboden,
omdat voor diverse grondcomplexen nog
veel onzeker is, evenals van een aantal
RO-projecten. Enkele projecten beslaan
een lange periode en betreffen voor de
Krimpense schaal omvangrijke bedragen.

Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve stijgt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 239 per
inwoner naar € 299 per inwoner.

Klb(Nederlek)
Onderwerp
Begroting- en
rekeningsaldi

Toelichtinq/opmerkinq
Batige rekeningsaldi voor de jaren 2004
t / m 2008.
De begroting 2010 heeft een batig saldo.
De meerjarenramingen 2011-2013
vertonen nadelige saldi.

Weerstandsvermogen in
relatie tot risico's

Voldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico's op te vangen.

Risico's
Woonlastendruk per
huishouden
Ontwikkeling
woonlastendruk 2 0 1 1 2013

Risico's gekwantificeerd.
€ 812 voor eigenaar/gebruiker met een
meerpersoonshuishouden.
Nederlek heeft (nog) geen besluit
genomen om de tarieven van de OZB,
en/of de afvalstoffenheffing en/of de
rioolheffing met (meer dan) het
inflatiepercentage te verhogen.

Onderhoud openbare
ruimte

Nederlek heeft voor het jaar 2009/2010 en
volgende te maken met de actualisatie van
een aantal beheerplannen, Beheerplan
weqen verdient aandacht.
Gezonde financiële positie.

Grondexploitaties
Ontwikkeling algemene
reserve

De algemene reserve daalt in de periode
2010 tot en met 2013 van € 694 per
inwoner naar € 643 per inwoner.

Een eventuele keuze voor variant K 4 / K l a / K l b kan tot gevolg hebben dat
de gemeenschappelijke

regeling K5 van rechtswege zal

vervallen(zie

artikel 4 1 , tweede lid, Wet arhi). Dit zal financiële- en organisatorische
gevolgen voor de betrokken gemeenten hebben en moet als een financieel
risico worden beschouwd.
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DE EIGEN INKOMSTEN VERGELEKEN

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk willen we de volgende vraag beantwoorden:
'Wat zijn de verschillen tussen de huidige gemeenten onderling e n
d e v i e r h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n b i j de b e l a s t i n g e n / h e f f i n g e n ? '
Daarbij besteden wij aandacht aan de eigen heffingen en de Rnanciëleverhoudingswet en de belastingcapaciteit. Er wordt een overzicht gegeven
van de belangrijkste eigen inkomstenbronnen van de gemeenten en van de
woonlasten.

4.2

De F i n a n c i ë l e - v e r h o u d i n g s w e t en b e l a s t i n g c a p a c i t e i t
De Financiële-verhoudingswet heeft als doel de algemene uitkering uit het
gemeentefonds zo goed mogelijk te verdelen over de gemeenten, rekening
houdend met kostenverschillen. Het belangrijkste principiële uitgangspunt
hierbij Is gelijke voorzieningencapaciteit bij gelijke OZB-percentages. Om
die reden is als onderdeel van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds een zogenaamde 'inkomensmaatstaf' ingevoerd. Deze
inkomensmaatstaf houdt grosso modo in dat de waarde van de onroerende
zaken in elke gemeente gedeeltelijk wordt verrekend (in mindering worden
gebracht op de algemene uitkering) tegen een uniform percentage^ van de
WOZ-waarde. Voor het jaar 2009 bedraagt dit percentage 0,0884% voor
eigenaren van woningen, 0,0962% voor gebruikers van niet-woningen en
0,1194% voor eigenaren van niet-woningen.
Het effect van de inkomensmaatstaf is dat gemeenten, uitgaande van
vorengenoemde percentages, op gelijke wijze naar vermogen uit de eigen
belastingcapaciteit bijdragen aan de voorzieningencapaciteit. Gemeenten
met een relatief hoge WOZ-waarde (door óf veel dure woningen en/of veel
dure bedrijfsgebouwen) ontvangen daardoor een lagere uttkering uit het
gemeentefonds. Het effect hiervan is dat een gemeente met gemiddeld
dure woningen vanuit het perspectief van de burger hoge woonlasten
heeft, maar dit wil niet zeggen dat de gemeente er per saido na de
verevening op basis van de belastingcapaciteit (veel) aan overhoudt. Pas
als een gemeente globaal gezien percentages hanteert die boven de
bovengenoemde percentages uitstijgen, houdt die gemeente er aan over
en kan zich dan afhankelijk van de hoogte van de Overige eigen inkomsten
hogere lasten permitteren dan waarmee het gemeentefonds rekening
houdt. Als een gemeente percentages hanteert die lager zijn dan de
percentages die bij het gemeentefonds worden gehanteerd dan kost ieder
extra woning en/of niet-woning de gemeente extra geld: immers zij wordt
gekort op de algemene uitkering conform de percentages die bij het
gemeentefonds worden gehanteerd, terwijl de gemeente inkomsten OZB
ontvangt lager dan deze percentages.
Als nu de percentages van de WOZ-waarden van zowel woningen als nietwonlngen worden afgezet tegen de in 2009 gehanteerde percentages bij de
betrokken gemeenten, dan blijkt dat blj vijf gemeenten meer inkomsten
worden gegenereerd (Bergambacht € 45 per inwoner, Krimpen aan den
IJssel € 56 per inwoner, Nederiek € 21 per inwoner. Ouderkerk € 4 1 per
inwoner en Vlist € 27 per inwoner) en bij één gemeenten minder
inkomsten (Schoonhoven € 5 per inwoner), dan wanneer de
gemeentefondspercentages waren gehanteerd. Dit heeft uiteraard ook zijn

De negatieve eigen Inkomensmaatslaf wordt berekend op basis van 80% respectievelijk 70% van de waartJe van
woningen en niet-woningen. aangevuld mel een bedrag van € 36,56 per woonfuimle.
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weerslag v o o r d e verschillende herindelingsvarianten. Uitgaand van de
vooronderstelling dat de OZB-opbrengst gelijk blijft betekent dit dat de
volgende herindelingsvarianten meeropbrengsten genereren dan het
gemeentefonds vooronderstelt. K6 C 35 per inwoner, K5 € 24 per inwoner,
K4 € 25 per inwoner, K2 € 45 per inwoner. Zie voor de bron van deze
gegevens tabel 5.2.2a en 5.2.2.b uit hoofdstuk 5 en tabel 2.4,1 in
hoofdstuk 2.
Uit de navolgende tabel blijkt dat in 2009 de gemeente Krimpen aan den
IJssel het hoogste OZB-percentage hanteert voor zowel woningen als nietwoningen en de gemeente Schoonhoven de laagste voor beiden.
Tabel 4,2,1 WOZ-waarden en OZB-percentages
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4.3

Overige belastingen/heffingen
Voor wat betreft de belastingen/hefflngen kunnen naast de drie heffingen
uit het belastingpakket, die de gemeentelijke woonlastendruk bepalen, ook
andere heffingen worden genoemd. Bij zowe! die overige heffingen als het
belastingpakket zijn de zes betrokken gemeenten en de vier
herindelingsvarianten met elkaar vergeleken op basis van de gegevens van
het CBS over de gemeentebegrotingen 2009.
Bij de opbrengst in tabel 4.4.1 is geen rekening gehouden met eventuele
bijdragen uit tariefegalisatiereserves of andere mogelijke inkomsten. Het
gaat uitsluitend om de opbrengsten uit de belastingen/heffingen. Die
opbrengsten wordt uitgedrukt in een bedrag per inwoner.

Tabel 4.4,1 Gemeentelijke belastingen/heffingen per inwoner (x e 1) huidige gemeenten en
herindelinqvarianten
Belastfnn/hetllna

Huldiqc Qemeenten
Bcniambacht Krimpen

Herindehnosvartantcn
Nedertek

Ouderkerk

Schoonhoven

Vlist

aan dcn
K6
SetretBneieoes
Leoes b o u w v e r a u n n l n o c n
Hondenbelflslino
Parteerbelastino
Toerisienbeiflstino
ForensenOelnslinG
BaatDelnscino
Precarlon^la&tlna
R e d a m eti e tast m a
SubTotaal h c f f i n a e n
Keinigingsrecnien/
arvaistafTenherflna
Rioolreehi
OnroerenaeuBktielastlnoei
Subtotaal
b c last I n a Dak k c t
Totaal-generaal

0
3
0
0
0
G
90

lö
30
5
0
0
0
0
D
0
51

10
70
0
0
0
0
0
0
0
80

11
36
6
0
D
0
1
G
G
54

103
153

126
83

133
91

106
97

11
72
d

0
0
1
D
44

11
39
8
D
5
0
0
0
0
62

98
114

105
110

IJ

22
S

•2

KS
13
•12
•1
0

K4

K2
14

G
G
0
0
61

0
2
0
0
D
0
66

12
41
6
0
2
0
0
0
0
61

3
0
0
0
D
0
0
60

116
101

U l
112

103
119

129
85

]

11
49
4

43

199

177

146

168

116

167

163

156

IS9

lfi?

456
546

386
437

371
450

371

32B

424

372

382
444

3&1
442

378
444

381
442

381
441

Bij de overige heflnngen zijn de secretarieleges en vooral de leges
bouwvergunningen de grootse bronnen van inkomsten. Bij het totaal van
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de overige hefflngen ontlopen de inkomsten elkaar aanzienlijk. De grootste ^^
verschillen doen zich voor bij de inkomsten bouwleges: die zijn het hoogst JUA
blj de gemeente Bergambacht en Nederlek,
(,Q
Voor de onderdelen die van belang zijn voor het belastingpakket, te weten
OZB (woningen en niet-woningen), riool- en reinigingsrecht zijn er
eveneens aanzienlijke verschillen. De gemeente Bergambacht heeft hier de
hoogste baten, op minimaal € 70 per inwoner afstand gevolgd door de
overige vijf gemeenten. Deze hoge baten bij Bergambacht hangen voor
een belangrijk deel samen met de hoge rioolrechten per inwoner (€ 153)
en de hoge OZB per inwoner (€ 199). De hoge OZB baten per inwoner
hangen op hun beurt weer samen met de relatief hoge WOZ-waarde per
Inwoner voor Bergambacht (zie tabel 1,5.1),
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DE NETTOLASTEN VAN DE HERINDELINGSVARIANTEN
VERGELEKEN

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de vraag:
'Hoe v e r h o u d e n de n e t t o l a s t e n v a n d e v i e r h e r i n d e l i n g s v a r i a n t e n
z i c h i n 2 0 0 9 t o t d e ( n o r m ) v e r g o e d i n g van de a l g e m e n e u i t k e r i n g en
h o e is d a t b e e t d t e v e r k l a r e n v a n u i t d e n e t t o l a s t e n van d e b i j d e
herindetingsvarianten betrokken gemeenten?'
Het referentiekader op basis waarvan de begrotingsanalyse plaatsvindt, is
gebaseerd op de Financiële-verhoudingswet. De belangrijkste
uitgangspunten bij de Financiële-verhoudingswet: globaal,
kostengeorienteerd, rekening houdend met structuurkenmerken en de
mogelijkheid zelf inkomsten te verwerven, zijn ook toegepast in dit
referentiekader.
De verdeling is kostengeorienteerd en globaal, dat wil zeggen dat de
verdeling aansluit bij de kostenverschillen tussen (groepen van)
gemeenten. Op individueel niveau kunnen er verschillen zijn. Deze
verschillen kunnen enerzijds ontstaan doordat er sprake is van specifleke
omstandigheden, omstandigheden die geen of onvoldoende een rol spelen
in de verdeling van het gemeentefonds. Anderzijds kan er sprake zijn van
bewuste politieke beleidskeuzen om op onderdelen een hoger of lager
nettolastenniveau te hebben. Verder kunnen verschillen ook worden
veroorzaakt door het flnanciële beleid van gemeenten (hoe is In het
verieden bijvoorbeeld omgegaan met Investeringen; zijn er investeringen
direct afgeboekt van reserves). Tenslotte werkt ook door de wijze van
boeken van kosten. Daarom worden de vergelijkingen dan ook gemaakt op
een hoger aggregatieniveau, namelijk op dat van de clusters (zie paragraaf
5.2).
Om inzicht te kunnen krijgen in de begrotingspositie van de vier
herindelingsvarianten worden de Inkomsten van het gemeentefonds
vergeleken met de geraamde nettolasten ( = lasten minus de baten) van
die gemeenten. De zogenaamde 'geraamde nettolasten' van de
herindelingsvarianten bestaan in dit geval ult de opgetelde nettolasten per
begrotingsfunctie van de herindelingspartners. Op deze wijze is vast te
stellen welke positieve en negatieve afwijkingen zich voordoen in het
budget van de herindelingsvarianten. Wij noemen dit de vergelijking 'met
zichzelf'.

5.2

Oe v e r g e l i j k i n g m e t z i c h z e l f
Eén van de uitgangspunten van het verdeelstelsel ls dat er een goede
aansluiting is tussen de verdeling en de verschillen in kostenstructuren van
gemeenten. De uitkomst van de verschillende verdeelmaatstaven sluit
globaal aan bij de nettolasten van de gemeentelijke taakgebieden, in de
gemeentefonds terminologie clusters genoemd. De begrotingsfuncties
worden toebedeeld aan clusters. Op deze wijze worden de nettolasten van
de gemeente vergeleken met de opbrengst van de verdeelmaatstaven.
In de bijlagen 6 A tot en met J is een overzicht gegeven van de
verschillende inkomsten- en uitgavenclusters voor de gemeenten
Bergambacht, Krimpen aan de IJssel, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven
en Vlist, en v o o r d e herindelingsvarianten.
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In tabel 5.2.1 worden de nettolasten van de zes huidige gemeenten en van (yj
de vier herindelingsvarianten op clusterniveau vergeleken met het
^
gemeentefonds.
Tabel 5,2.1 Nettolasten verqeleken m e t qemeentefonds op clusterniveau
Clusters
Huidiqe qcnrtconton
Herindelinqsvariant
B
K
N
S
V
K6
K4
0
K5
K2
Inkomstenclusters
OZB
45
56
41
27
24
21
•5
35
25
45
Alaemene uitkerinq
•17
-6
-11
-12
7
•29
-21
8
9
0
Overiqe eiaen inkofusten
80
45
-1
15
12
55
27
151
60
80
-24
Mulalies reserves
22
77
46
60
25
49
51
52
0
Tolaal in kom stond ustors
131
72
74
sa
103
122
193
143
1J2
125
Uitgavenclusters
Bestuursorqanen
Alqemene ondersieuninq
Werk en inkomen
MaaischappclilKe zorq
Educatie
Kunst en ontspanninq
Oudheid
BevoIkinoBzaken
Volkshuisvesting, njimielijke ordening en
sta d s ve m ie uwin q
Reintqinq
Openbare orde en veiliqheid
Fvsiek milieu
RJOlerinq
Groen
Weoen en water
Overiqen
Totsai nattolastcn
Saldo na bestemminq

-18

-21

-93
-6
-29
22
-17
-32
-13

-39
4
11
42
-57
-5
-29

•9
22
-26
24
-42
-15
•13

6
0
26
30
-23
-4
-17

t&
•7
^0
-17
36
11
40
12
-131
0

25
-11
0
10
3
2
-19
12
-72
0

50
•15
-29
-25
18
-UI
-21
2
•193
0

-34
-2
-25
-15
-18
-23
4
13
•63
-8

-1

-2

-3

-23

-21

-23

-19

-95
31
8
48
15
8
•16

-67
-2
•3
52
8
•12
-34

-47
1
0
37
-25
-9
-23

-51
5
-7
35
-12
-11
-19

-67
3
0
39
-2
-9
-21

-29
6
-1
36
-51
-9
-24

•19
•28
•22
-2
14
8
0
-5
-63
-13

-44
-6
-51
-7
26
12
21
5
-104
0

7
-12
-26
-6
12
-17
4
3
-125
-3

-3
-13
-38
-14
17
-27
13
-1
-147
-4

-21
-12
-39
•10
16
3
25
0
-118
-6

33
-12
-12
-2
7
-35
•21
7
-125
0

-8

+ betekent lagere nettolasten of hogere baten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten of lagere baten dan gemeentefonds aangeeft
B = Bergambacht
K = Knmpen aan den IJssel
N = Nederiek
O = Ouderkerk
S = Schoonhoven
V = Vlist
K6 = Bergambacht, Krimpen aan den llssel, Nederiek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
K5 = Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
K4 = Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
K2 = Krimpen aan den IJssel, Nederlek
Toelichting algemeen
Hierna gaan wij in op de belangrijkste afwijkingen op de clusters zoals die
naar voren komen in tabel 5.2.1. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de
analyse van de belangrijkste afwijkingen op de clusters ten opzichte van
het gemeentefonds blj de afzonderiijke gemeenten.
Een cluster bestaat uit een of meer begrotingsfuncties. Om het inzicht in
de belangrijkste afwijkingen te vergroten zijn in een aanvullende tabel per
cluster ook de nettolasten van de relevante begrotingsfijncties per inwoner
per gemeente In beeld gebracht. Deze tabel geeft de mogelijkheid (een
begin van) een verklaring voor de afwijkingen te geven.
In dit rapport zijn voor zover daar door de gemeenten verklaringen zijn
gegeven alleen verklaringen opgenomen voor verschillen groter of gelijk
aan € 15 per inwoner. Het betreft de substantiële verschillen. De
gemeenten zijn verzocht daar waar mogelijk een toelichting/verklaring te
geven voor deze opmerkelijke verschillen. Deze toelichtingen/verklaringen
zijn in de toelichtende teksten opgenomen en zoveel mogelijk in tabel
5.2.19 waarin een totaaloverzicht wordt gegeven verwerkt.
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Voorzieningencapaciteit
Als we naar het totaal van de uitgavenclusters kijken zien we dat alle
huidige gemeenten en ook de herindelingsvarianten meer tasten ramen
dan waarmee het gemeentefonds rekening houdt. Geredeneerd vanuit de
gedachte van het gemeentefonds, betekent dit dat zowel de huidige
gemeenten als de herindelingsvarianten beschikken over een hogere
voorzieningencapaciteit dan waarvan het gemeentefonds uitgaat. Hiermee
kunnen de huidige gemeenten en de herindelingsvarianten in potentie een
hoger voorzieningenniveau realiseren. Dit is onderdeel van de
beleidsvrijheid die gemeenten genieten.
Die hogere voorzieningencapaciteit wordt mogelijk gemaakt doordat de
baten op de inkomstenclusters ook hoger zijn dan waarmee het
gemeentefonds rekening houdt. De verklaring van de hogere
voorzieningencapaciteit blj de clusters OZB, Algemene uitkering, Overige
eigen Inkomsten en Mutaties reserves, wordt hierna toegelicht onder het
kopje inkomstenclusters.
Toelichting inkomstenclusters
Cluster OZB
In het gemeentefonds wordt de OZB verevend op basis van percentages
(zie paragraaf 4.2). De gemiddelde OZB-percentages zijn met uitzondering
van Schoonhoven in alle gemeenten hoger dan het gemiddelde van de
rekenpercentages. Dit verklaart waarom bij alle herindelingsvarianten meer
inkomsten worden geraamd op dit onderdeel dan waar het gemeentefonds
rekening mee houdt. De gemeente Krimpen aan den IJssel is de gemeente
waarbij de inkornsten ult de OZB het meeste afwijken ten opzichte van het
gemeentefonds, d.w.z. het hoogste zijn.
Tabel 5.2.2a Cluster OZB, ve rqeliikinq verschil per inwoner ten opzichte van qemeentefonds
Cluslers

Huidiac qcmecnien
Bergambacht Krimpen enn
den IJssel

Inkomstonelusiore
OZB

45

Noderlek

56

Ouderkerk

SCHOO ntl oven

41

-5

21

Herindelingsvarianlen
K4
K5
K2
K6

Vlist

27

35

24

25

•e
o

C
O

45

-1- betekent hogere baten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent lagere baten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.2b Cluster OZB, de nettobaten per inwoner per functie verqeleken x Cl
>o
CJ

a
E

«"5
c in

(0

1

Functies cluster Onroerendzaakbelaslinqon
931
932

baten onroorondczaakbelsstlng gebruikers
baten onroerendezaakbelastingen eigenaren
Totaal

34
165
199

29
149
177

<D

a
a
z

O

20
126
146

26
142
168

9
16
100
116

22
144
167

1
De gemeente Bergambacht heeft per inwoner de hoogste baten op dit
cluster. Dit hangt samen met de combinatie van een hoger OZBpercentage dan waarvan het gemeentefonds uitgaat en een hogere
gemiddelde WOZ waarde (zie tabel 4.2.1).
De gemeente Ouderkerk heeft als huidige artikel 12-gemeente de op twee
na hoogste baten op dit onderdeel, wat deels bepaald wordt door een
hoger OZB-percentage en deels door een hogere WOZ waarde per inwoner.
Cluster Algemene uitkering
Dit cluster omvat uitsluitend de begrotingsfunctie algemene uitkering. Er
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wordt op dit cluster minder geraamd door de huidige gemeenten dan
pi
waarvan het gemeentefonds uitgaat.
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat de gemeenten uitgaan van
1-^
een andere gemeentefondscirculaire dan waarop hier de berekeningen zijn
gebaseerd ofwel van andere hoeveelheden van de maatstaven. Bij de
herindelingsvarianten wordt een hogere algemene uitkering berekend dan
het gemeentefonds. Dit verschil hangt mede samen met de daling van de
algemene uitkering als gevolg van de herindeling, doordat de
herindelingsvariant het vaste bedrag maar éénmaal ontvangt (zie
paragraaf 2.2).
Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
Na een herindeling komt een nieuwe gemeente in aanmerking voor de
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling. Deze verdeelmaatstaf zal volgens
het 40-20-20-20% betaalschema in de achtereenvolgende jaren tot
uitkering komen (zie paragraaf 2.3).
Tabei 5.2,3a Cluster Algemene uitkering, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds
Cluslors

Huidioe qemeent on
Bergambacht Krimpen aan
dcn Ussol

InKomsloncluEtcrs
Alaemano uitkerinq

-17

Nederlek Ouderkerk

-29

•6

Herindeiinosvarlanien
K4
Schoonhoven Vilsi K6
K2
K5

-11

-21

-12

7

8

9

0

-1- betekent hogere baten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent lagere baten dan gemeentefonds aangeeft
c
n)
a
E
n
B
Functies clusler Alqemene uIlKcrino

«

aigemene uitkering gemeentefonds

854
854

?
o

JC

.i ?

u

o
•e
•
•o
o
z

o
•o

U

O

>

CD

921

Totaal

865
885

693
893

.0

987
967

879
879

886
866

De gemeente Schoonhoven heeft de hoogste algemene uitkering per
inwoner, maar daar staan in het algemeen dan ook hogere lasten
tegenover.
Cluster Overige eigen middelen (OEM)
Tot het cluster OEM behoort een groot aantal functies. Deze functies
hebben veelal betrekking op baten. Het gaat bijvoorbeeld om de overige
gemeentelijke belastingen, maar ook om ontvangen dividenden en
mutaties grondexploitaties. Baten uit dividenden als gevolg van aandelen
in energiebedrijven zullen door verkoop van de aandelen overigens
wegvallen. Uit tabel 5,2.4a blijkt dat de herindelingsvarianten meer aan
OEM ramen dan het gemeentefonds veronderstelt. Dit komt omdat ook all
zes de gemeenten, met uitzondering van Ouderkerk, hogere OEM baten
ramen.
Tabel 5.2.4a Cluster Ovenge eigen inkomsten, vergelijking nettobaten per inwoner tussen
qemeenten en varianten
Clusters

Inkomstenclusters
Overiae eiaan inkomsten

Huidioe qemeenten
Bergambacht Krimpen aan
deri Ussol
80

A5

Nederlek

151

99

HerindGlinasvariantcn
K4
K2
K6
K5
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Een en ander behoeft nadere toelichting.
De gemeente Ouderkerk raamt een negatief bedrag Overige eigen
inkomsten van € 1 per inwoner, wat mede samenhangt met de negatieve
baten op begrotingsfunctie 914. De toelichting op de negatieve baten op
functie 914 luidt volgens de gemeente Ouderkerk als volgt. Het
verkoopresultaat van het voormalig woningbedrijf van € 15 miljoen staat in
de staat van activa. De kapitaallasten daarvan bedragen € 651,450 en zijn
geboekt op functie 914. De opbrengst van het bedrag van € 15 miljoen
wordt geboekt op functie 960. Overigens heeft de gemeente inmiddels de
opbrengst van het woningbedrijf aangewend als dekkingsreserves voor
investeringen.
De gemeente Nederiek heeft ondanks relatief hoge lasten op de
begrotingsfunctie 310 Handel en ambacht de hoogste Overige eigen
inkomsten, doordat de gemeente hoge baten op begrotingsfunctie 830
bouwgrondexploitatie raamt. De gemeente Nederiek raamt de inkomsten
van grondverkoop (uitvoering van de structuurvisie) via begrotingsfunctie
830. De gemeente Nederiek geeft verder aan dat de hoge lasten op de
begrotingsfunctie 310, handel en ambacht wordt veroorzaakt door een
kostendoorbelasting vanuit VROM via de kostenverdeelstaat.
Ook de gemeente Bergambacht heeft hoge Overige eigen inkomsten
doordat ze op begrotingsfunctie 914 hoge baten raamt. De gemeente
Bergambacht raamt op deze post renteopbrengsten van toegerekende
kapitaallasten van vaste activa.
Voor wat betreft de OEM geeft deze constatering overigens een vertekend
beeld. Dat komt omdat we de feitelijke bedragen niet kunnen afzetten
tegen een ijkpunt. Bij de totstandkoming van de verdeling van het
gemeentefonds in 1997 is er vanuit gegaan dat gemeenten een zeker
bedrag aan OEM genereren. Deze OEM bedroeg 5,4% van de
uitgavenmaatstaven. Deze OEM is indertijd, via een veriaging van de
bedragen per eenheid van de verdeelmaatstaven, betrokken bij de
verdeling. Dit betekent dat het totaal van de genormeerde nettolasten
5,4% lager wordt geschat dan dat zij in feite zijn.
We hebben de 5,4% op de huidige omvang van de uitgavenclusters
toegepast. De resultaten van deze berekening staan in tabel 5.2.4c. Uit de
tabel is te lezen dat de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist minder Overige eigen inkomsten ramen dan bij de
uitgangspunten van het gemeentefonds verondersteld wordt. Bij de K2 zou
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meer OEM gegenereerd worden dan deze uitgangspunten veronderstellen
en bij de K6 iets minder en bij K4 aanzienlijk minder dan wordt
verondersteld.
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Tabel 5.2,4c Geraamde OEM afqezet teqen vooronderstel line qemeentefonds x € 1000
per
werkelijke conform
inwoner
OEM
5,4%
Verschil X
Bergambacht
562
765
203
21
1.594
Knmpen aan den IJssel
1.299
-295
-10
Nederiek
2.166
906
1.260
88
Ouderkerk
-12
458
-470
-58
Schoonhoven
739
188
-551
-45
114
574
^7
Vlist
-460
Krimpenerwaard (K6)
4.519 4.B34
-4
-315
Knmpenerwaard (K5)
3,220
3.239
-19
0
Knmpenerwaard (K4)
2.333
1.055
-1.278
-32
Krimpenerwaard (K21
3465
2.501
964
22

Mutaties reserves
De mutaties reserves worden in deze analyse als een aparte cluster
beschouwd. Veelal betreft het onttrekkingen aan de reserves die als baten
worden gerekend, maar het interen op eigen vermogen kan feitelijk niet
beschouwd worden als een eigen inkomst. In tabel 5.2.5 staan de mutaties
reserves weergegeven. De gemeenten, met uitzondering van Krimpen aan
den IJssel, onttrekken meer uit de reserves dan het gemeentefonds
aangeeft, waarbij wordt aangetekend dat hier de geraamde onttrekking
niet kan worden afgezet tegen een ijkpunt. Omdat per deflnitie
onttrekkingen en stortingen reserves elkaar op termijn in evenwicht
houden is dit cluster niet geijkt.
Tabel 5.2.5 Mutaties reserves verqeleken fverschil oer inwoner)
Huidioe qemeenten
Bergambachl Krimpen aan
den Ussel

Clusters

Inkomstenclusters
Mutaties reserves

22

Nederlek

•24

4S

Herindelinosvarinnten
K6
K5
K4
K2

Ouderkerk Schoonhoven Vlist

46

60

77

25

51

52

0

+ betekent per saldo onttrekking aan reserves
- betekent per saldo storting in reserves
De gemeenten is gevraagd aan te geven op welke begrotingsfuncties hun
grootste mutaties reserves betrekking op hebben. Dat levert de volgende
gegevens op.
Volgens de gemeente hebben bij Bergambacht de grootste mutaties
reserves betrekking op ruimtelijke ordening (netto-onttrekking
€ 305,000), overige volkshuisvesting (storting van € 201.000) en
stadsvernieuwing (netto-onttrekking van € 187.000),
Blj Krimpen aan den IJssel wordt er meer aan de reserves toegevoegd
(€ 1.505) dan onttrokken (€ 689.000), met als belangrijkste oorzaak een
verwacht positief saldo van de rekening van € 750.000 (lees begroting)
dat wordt toegevoegd aan een tweetal reserves.
De gemeente Nederiek onttrekt ruim € 700.000 meer aan de reserves dan
ze er in stort. De netto-onttrekkingen hebben vooral betrekking op wegen,
onderwijs, sport, kunst, bouwvergunningen, bouwgrondexploitatie,
algemene uitkering gemeentefonds en aigemene baten en lasten. De
netto-stortingen hebben betrekking op overige recreatieve voorzieningen,
sociaal cultureel werk en overige financiële middelen.
De gemeente Ouderkerk onttrekt circa € 375.000 meer aan de reserves
dan ze stort. Dat hangt vooral samen met een netto-onttrekking van
€ 416.000 voor riolering en van € 666.000 voor bouwgrondexploitatie.
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Daar tegenover staat een storting in de reserve t.b.v, langlopende
geldleningen. De gemeente Ouderkerk geeft hierop de volgende
toelichting. De genoemde € 666.000 Is verantwoord in het onderzoek op
bouwgrondexploitatie. Het betreft hier de bijdrage uit de reserve verkoop
woningbedrijf ter dekking van de kapitaallasten van Investeringen met een
maatschappelijk nut. Omdat dit niet per functie is uit te drukken is het
geplaatst in functie 830, bouwgrondexploitatie. Dit geeft echter wel een
vertekend beeld. De storting van € 844.000 in de reserve geldleningen
betreft de toevoeging van rente aan de diverse bestemmingsreserves.
De gemeente Schoonhoven onttrekt per saldo € 727.000 meer aan de
reserves dan ze toevoegt. De onttrekkingen hebben betrekking op wegen,
sociaal cultureel werk, en algemene baten en lasten. De toevoegingen aan
reserves worden gedaan ter compensatie van inflatie. Ook de gemeente
Vlist onttrekt per saldo € 630.000 meer aan de reserves dan ze toevoegt.
De onttrekkingen hebben vooral betrekking op reserve grondexploitatie
(€ 548.500) en de reserve vrijval kapitaallasten Investeringen. De
toevoegingen aan de reserves hebben vooral betrekking op de reserve
Vlistvisie en elektronische dienstveriening.
[
Toelichting uitgavenclusters
Cluster Bestuursorganen
Het gaat bij dit cluster om de nettolasten van de raad en het college.
Onverdeelde lasten voor personeel, organisatie en huisvesting horen hier
niet toe.
Tabel 5.2,6a Cluster Bestuursorganen, vergelijking per inwoner verschil ten opzichte van
qemeentefonds
Huidiqe qemeenten
Bergambacht Krimpen aan
den IJssel

Clusters

Ullqavonclusters
Besluursorqanen

-18

Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

-1

-21

-2

-8

Herindelinasvarianten
K4
K5
K2
K6

-3

-23

-21

-23

•19

-1- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
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-3
-61
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Uit tabel 5.2.6a blijkt dat bij alle herindellngsvarianten meer lasten worden
geraamd op dit cluster dan het gemeentefonds aangeeft. De relatief hoge
nettolasten bij de herindelingsvarianten hangen onder andere samen met
de hogere nettolasten op dit cluster bij alle zes de gemeenten. Voor een
ander deel betreft het hier een verwacht hoger lastenniveau, omdat de
lasten van de bestuursorganen van de gemeenten samen hoger liggen dan
van één nieuwe gemeente (zie paragraaf 2.2). De achteruitgang van de
algemene uitkering na de herindeling als gevolg van het vervallen van een
aantal keren het vaste bedrag zal (voor een deel) door een lastendaling op
dit cluster gecompenseerd kunnen worden. Overigens zullen door
wachtgelden van niet terugkerende leden van het college de lasten tijdelijk
stijgen. Deze tijdelijke lasten stijging (frictiekosten) kan door de
beschikbaarheid van een voorziening ten laste van de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling gecompenseerd worden.
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De mate waarin gemeenten de apparaatskosten doorbelasten kan een
verklaring zijn voor het negatieve verschil op dit cluster.
Uit tabel 5.2.6b blijkt dat de lasten voor dit cluster per inwoner het hoogst
zijn voor Bergambacht en het laagst bij Nederlek.
De gemeente krimpen aan den IJssel geeft aan dat een verklaring voor de
hogere lasten ten opzichte van het gemeentefonds het aanzienlijke bedrag
is dat gestort dient te worden in de voorziening wethouders, de jaarlijkse
lasten voor voormalige bestuurders en de kosten van de griffie.
De gemeente Nederiek heeft relatief lage lasten. De gemeente geeft aan
dat dit veroorzaakt kan worden door een lage doorbelasting vanuit andere
kostenplaatsen en/of dat lage tasten voor gewezen wethouders en inhuur
derden een oorzaak kunnen zijn.
Cluster Algemene ondersteuning
Bij dit cluster gaat het onder andere om de bestuursondersteuning van het
college van burgemeester en wethouders, de bestuuriijke samenwerking,
de algemene baten en lasten, het saldo van de kostenplaatsen en het
begrotingssaldo. Op dit cluster wordt blj alle gemeenten een aanzienlijke
afwijking geconstateerd.
Tabel 5.2.7a Cluster Algemene ondersteunin g, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte
van gemeentefonds
Clusters

Huidiqe qemeenten
Bergambachl Krimpen aan
den IJssel

Aloemene ondersieuninq

-93

Herlndciinasvananten
Nodorlok Ouderkerk Schoonhoven Vlisi K5
K4
K2
K5

-39

-9

6

•95

•67

-47

-51

-67

-29

-1- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.7b Cluster Algemene ondersteuning, vergelijking nettolasten per functie per inwoner
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Functies dusler Alqemene ondersteunina
002
005
922
930
940
960
990

tjDStuursondersieuning college van burgemesslar en Wethouders
bostuuriijke samenwerking
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uitvoering W o l W O Z
lasten hading en invordering t}elaslingen
satdo kosienplaaisen
satdo van de rekening van baton en laston na bosiemming
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-18
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0
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11
0
-9B
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-2
0
-66

•s
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•e
0
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8
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-86
-23
-4
-6
-1
-31
0
-153
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-104

-ï
-3
-6
-2
• ;

c
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Uit tabel 5.2.7a blijkt dat met uitzondering van de gemeente Ouderkerk de
gemeenten hier fors meer lasten boeken dan het gemeentefonds
veronderstelt. Dit wordt vooral veroorzaakt door relatieve hoge nettolasten
op de functies bestuursondersteuning college van burgemeester en
wethouders en het saldo kostenplaatsen. Door de wijze van doorbelasting
naar dit cluster treedt vaak een vertekend beeld op van de nettolasten In
relatie tot de normering waar het gemeentefonds van uitgaat. Indien meer
wordt doorbelast naar deze functies, zullen de nettolasten op andere
functies lager zijn. Dit werkt overeenkomstig door blj de vergelijking met
de andere gemeenten.
De gemeente Krimpen aan den Dssel geeft als verklaring voor de hogere
lasten ten opzichte van het gemeentefonds het aanzienlijk aantal
ambtelijke uren ter ondersteuning aan het bestuur, de kosten voor
representatie en communicatie. Verder hangen de hogere kosten voor de
uitvoering van de wet WOZ samen met het in eigen beheer uitvoeren
hiervan door de gemeente Krimpen aan den Ussel.
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Uit tabel 5.2.7b blijkt dat bij de gemeente Bergambacht de hoge lasten per
inwoner samenhangen met de relatief hoge lasten bij het saldo
kostenplaatsen.
Volgens de gemeente Ouderkerk hebben haar hoge lasten op de functie
bestuursondersteuning twee oorzaken. De ene ls de manier van
kostentoerekening wat leidt tot een relatief hoge kosten voor de
stafafdeling. De tweede oorzaak is dat de stafafdeling hoegenaamd volledig
wordt ingezet voor de functie 002. Er is door de gemeente Ouderkerk de
laatste jaren sterk ingezet op de ontwikkeling van Dorpsvisie's.
In het saldo zit verder een hoog onverdeeld positief bedrag van de saldi
kostenplaatsen, dat in principe nihil behoort te zijn.
Voor de gemeente Schoonhoven hangen de relatief hoge lasten samen met
hoge lasten voor bestuursondersteuning, bestuuriijke samenwerking en
saldo kostenplaatsen.
Voor de gemeente Vlist geldt dat een aantal incidentele posten hier begroot
is. De dekking is dan in een aantal gevallen terug te vinden op functie 980:
bijvoorbeeld de post € 50.000 t.b.v. het Egem-I traject en een raming van
€ 27.500 t.b.v. het risicomanagement.
Cluster Werk en Inkomen
Sinds de Inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1
januari 2004 is de gemeente volledig verantwoordelijk voor de
bijstandsuitkeringen. De WWB kent twee budgetten: een budget voor
uitkeringen (het inkomensdeel) en een budget voor reïntegratie (voorheen
het werkdeel, nu onderdeel van het participatiebudget). Als het de
gemeente lukt om mensen met een bijstandsuitkering aan een baan te
helpen, dan houdt de gemeente geld over dat ze vrij kan besteden. Het
geld dat de gemeente daarvoor ontvangt maar niet besteedt moet, met
inachtneming van de zogenaamde meeneemregeling, worden
teruggegeven, Blj de zogenaamde meeneemregeling kan 7 5 % van het
jaarbedrag worden doorgeschoven naar het volgende jaar, maar cumulatie
is niet toegestaan.
Tabel 5,2.8a Cluster Werk en inkomen, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
Qemeentefonds
Clusters

Huidioe qemoonten
Bergambacht Krimpen aan
den IJssel

Uilqavenctustcrs
Work en inkomen

•6

Nederlek Ouderkerk

4

0

22

HerindelrnosvarianiDn
Kd
K2
K6
K5

Schoonhoven Vlist

31

1

-2

5

6

3

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5,2.8b Cluster Werk en inkomen, vergelijking nettolasten per functie per inwoner x £1
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Functies clusler Werk en inkomen
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611
612
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1
-11
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Uit tabel 5.2.8a blijkt dat in alle herindelingsvarianten er iets lagere
nettolasten geraamd zijn dan het gemeentefonds veronderstelt. Dit komt
overeen met het beeld bij vier van de huidige gemeenten. Alleen de
gemeente Bergambacht raamt hogere lasten dan het gemeentefonds
veronderstelt.

104

ta

a

(O
I-*
Q
O
Uit tabel 5.2.8b btijkt dat de gemeente Krimpen aan den IJssel hier de
hoogste lasten per inwoner raamt. Dit hangt samen met de relatief hoge
lasten van het minimabeleid.
De gemeente Schoonhoven raamt ook relatief hoge lasten, waarbij het
lastenniveau sterk is beïnvloed door de hoge geraamde lasten aan
bijstandsverlening.
De Wet werk en bijstand (WWB) biedt gemeenten de mogelijkheid om
eigen beleid te ontwikkelen op het terrein van reïntegratie/activering en
bijstandsuitkeringen. Het Is de raad die de hoofdlijnen van het
gemeentelijk beleid in een beleidskader vastlegt en daarbinnen de
prioriteiten bepaalt. Vervolgens controleert de raad of het college dit beleid
in de praktijk goed uitvoert. Om deze belangrijke rol van de raad te
ondersteunen, publiceert het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid per gemeente een overzicht van de bereikte resultaten.
Dat gebeurt door middel van de zogenoemde Kernkaart Werk en Bijstand'.
Tabel 5.2.8c Biistandsuitkeringen en reïnteqratie: budqetten en uitqaven verqeleken
Biislandsuilkerinaen en ReTmooraiio: budoot en uitqaven verqeleken
Bijstandsuitkeringen
Bijstandsuitkeringen
gemeente
gemcenteklasse
aemeenten
ovorschot/iekonf-l
overschot/tekortt-)
percentage percentaqe
bodraq
Beraamtuchi
-22%
Krimpen aan den IJssel
€95,000
3%
-7%
Nederiek
27%
Ouderkerk
Schoonhoven
6%
e 101.ooc
•3%
Vllst
Bron:Kemkaart SoZaWe 2008

-7%
0%
-2%
-7%
-2%
-7%

Reïntegratie gemeento
overschot/iekori

Reïntegratie
gemecnteklasse
ovcrschol/iekon

bedraq
percentaoe percentaoe
€ 246.000
75%
39%
€ 597.000
35%
21%
64%
€434.000
36%
€ 145.000
70%
39%
€249.000
30%
36%
€ 2/2,000
74%
39%

Uit deze Kernkaart blijkt dat van de zes gemeenten vier gemeenten op
basis van de gegevens in 2008 een tekort hadden op de
bijstandsuitkeringen. Alleen Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven
hadden een overschot. De tekorten/overschotten zijn tevens vergeleken
met gemeenten uit dezelfde gemeenteklasse. Alle gemeenten hielden over
aan het integratiebudget. Het is aan te bevelen nader onderzoek te doen
naar de oorzaken van de overbesteding bij de bijstandsuitkeringen en de
onderbesteding bij het Integratiebudget.
Per 1 januari 2010 zijn er wijzigingen opgetreden in het WWB-budget,
bovendien kunnen zich na herindeling schaaleffecten voordoen.
Het inkomensdeel van het WWB-budget is in 2009 nog gesplitst in een deel
voor mensen van 65 jaar en ouder en een deel voor mensen jonger dan 65
jaar. Per 1 januari 2010 worden de WWB65-1- uitkeringen verstrekt door de
Sociale Verzekeringsbank, deze maken dus vanaf 2010 geen deel meer uit
van het budget voor gemeenten.
Voor het inkomensdeel krijgen individuele gemeenten een aandeel uit het
macro-budget zoals vastgesteld voordat jaar. Het aandeel dat een
gemeente van het macrobudget krijgt wordt voor gemeenten ln
verschillende grootteklassen verschillend vastgesteld.
Kleine gemeenten (maximaal 25.000 inwoners) krijgen een aandeel dat
wordt vastgesteld op basis van de WWB-uitgaven twee jaren voorheen
(t-2) (historische verdeling).
Grote gemeenten (meer dan 40.000 Inwoners) krijgen een aandeel dat
wordt vastgesteld op basis van objectieve gegevens van de betreffende
gemeente (objectieve verdeling).
Middelgrote gemeenten (25.000 tot 40.000 inwoners) krijgen een aandeel

Zie http://gemeenteloket.S2w.nl/kernkaart
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dat deels is vastgesteld op basis van historische verdeling en deels op
basis van objectieve verdeling.
Op dit moment vallen de zes gemeenten, met uitzondering van Krimpen
aan den IJssel, nog in de categorie 'kleine gemeenten'. De
herindelingsvarianten, met uitzondering van de herindelingsvariant k4,
vallen per 2011 ln de categorie 'grote gemeenten'. Dit betekent dat het
budgetaandeel geheel via objectieve gegevens berekend zal worden. Dit
zal leiden tot een verschil met de optelsom van de individuele budgetten,
hoe groot (en welke kant op) dat verschil zal zijn, is op dit moment
moeilijk te voorspellen.
In ieder geval geldt dat het verschil tussen het objectief berekende budget
en het historisch vastgestelde budget wordt beperkt tot maximaal 7,5%.
Mocht objectieve berekening voor 2011 dus leiden tot een budget dat 7,5%
lager dan wel hoger Is dan een historisch vastgesteld budget, dan zal dit
verschil worden teruggebracht tot een maximum van 7,5% ('ex ante
inperking').
Cluster Maatschappelijke zorg
Dit cluster omvat onder meer de onderdelen sociaal-cultureel en
maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerk, gezondheidszorg,
voorzieningen gehandicapten en kinderopvang. Daarnaast maken de
nettolasten van de met ingang van 2007 naar het gemeentefonds
overgehevelde middelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) deel uit van dit cluster.
Tabel 5.2.9a Cluster Maatschappelijke zorg, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
qemeentefonds
Clusters

Hukljqe qemeenten
Bergambachl Krimpen aan
don IJssel

Maotschaoebike zorq

-29

Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

11

-26

26

8

Herindelinqsvarianten
K4
K6
K5
K2

-3

0

•7

0

-1

•I- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.9b: Cluster Maatschappeliike zorq, verqeliikinq nettolasten per functie per inwoner x
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Functies cluster Maalschaopeliike zorq
620
621
622
630
650
652
714
715
716

maatschoppelijke begeleiding on advies
vreemdelingen
huishoudeliike verzorging
sDCiaol-cultuteel work
kinderdagopvang
voorzieningen gehandicapten
oponbaro gezondheidszorg
iougdgczondheidszorg, unilorm deel
jeugdgezondheidszorg, maatwerk dool
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•22
•2
-2
-251

•38
-1
-60
•24
-10
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-56
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0
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1
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•5
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.77
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-71
-20
•2
-4
-250

in

5
-81
-1
-4É
-14
-6
-54
-17
C
-2
-223

1

lOÓ

ta

a

fO
«0

a
o
a
Uit tabel 5.2.9a blijkt dat bij twee herindelingsvarianten iets hogere
^^
nettolasten worden geraamd dan het niveau van de verdeelmaatstaven. De j i j
iets hogere nettolasten bij de twee herindelingsvarianten hangen samen
|,fi
met de hogere lasten op het cluster Maatschappelijke zorg in de
gemeenten Bergambacht en Nederiek.
De gemeente Krimpen aan den IJssel geeft als verklaring voor de lagere
lasten ten opzichte van het gemeentefonds de in verhouding lage last voor
huishoudelijke verzorging en voor kinderopvang cq peuterspeelzalen.
Ult tabel 5.2.9b blijkt dat de gemeente Nederiek het hoogste lastenniveau
per inwoner voor dit cluster raamt, de gemeente Ouderkerk de laagste.
Het hoge lastenniveau bij de gemeente Nederiek hangt vooral samen met
hoge lasten voor maatschappelijke begeleiding en advies. In Nederlek
worden op deze begrotingsfunctie bijdragen geboekt vooreen tweetal
stichtingen (kwadraad een stichting die werkt In het brede veld van
maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn), vluchtelingenwerk en de
stichting welzijn senioren Nederiek). Nederiek wil een aantrekkelijke
gemeente zijn voor jong tot en met oud. Daarin is een belangrijke rol
weggelegd voor burgers, organisaties en de gemeente.
De lagere lasten voor Ouderkerk hangen volgens de gemeente wellicht
samen met de jarenlange 'artlkel-12' situatie (budgettair neutraal ramen
WMO). Het kan ook zo zijn dat de gemeente een sterkere sociale
samenleving kent dan andere gemeenten.
Voor Vlist geldt dat de hoogte van het bedrag op functie 620 volgens de
gemeente voor een groot deel veroorzaakt door het toerekenen van
ambtelijke uren (maal uurtarief). Ook de lasten van project Vlist in actie
zijn hier deels geraamd, evenals een eenmalige raming t.b.v.
accommodatiebeleid.
Cluster Educatie
Het cluster Educatie heeft betrekking op de 'gemeenschappelijke lasten
onderwijs', de 'ondersteuning van het onderwijs' en de gemeentelijke
bijdragen aan het basis- en het voortgezet onderwijs, inclusief
onderwijshuisvesting. Het cluster bestaat uit de subclusters
Onderwijshuisvesting en Overige educatie.
Tabel 5.2.lOa Cluster Educatie,vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds
Clustors

Huidiqe qemeenten
Herindelinasvarianten
Bergambacht Krimpen aan Nederiek Ouderkerk Schoonhoven Vlist K6 K5 K4 K2
dcn IJssel

Uitgavenclusters
Educatie

22

42

24

48

30

37

52

35

39

36

-I- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.10b Subcluster Onderwijshuisvesting, vergelijking nettolasten per functie per
inwoner x €1
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Tabel 5.2.10c Subcluster Overige educatie, vergelijking nettolasten per functie per inwoner x
€1
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Functies cluster Overiqe educatie
420
422
480
482

openbaar basisonderwijs
bijzonder basisonderwijs
gemeenschapelijke baton on lastan
volwasseneneducatie

-4
-4

Totaal
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0
-43
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a
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o
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O
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0
-36

-8
0
•67

0
0
-70

-1
•39

C
•74

-2
-3
•39
0
-44

-72

•2
-3
-17
C
-22

•1

-1
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Uit de tabel 5.2. lOa blijkt dat de herindelingsvarianten allen een lager
lastenniveau ramen dan op basis van de uitgangspunten van het
gemeentefonds verondersteld zou zijn. Dit is ook het geval bij de zes
afzonderiijke gemeenten.
De gemeente Krimpen aan den IJssel geeft als een verklaring voor de
lagere lasten ten opzichte van het gemeentefonds de in verhouding lage
last voor onderwijshuisvesting. Dit wordt onder andere veroorzaakt door
het ontbreken van verschillende investeringen op de balans als gevolg van
dekking daarvan uit reserves.
Uit tabel 5.2. lOb blijkt dat de gemeente Ouderkerk de laagste lasten raamt
voor onderwijshuisvesting en Schoonhoven de hoogste.
Uit tabel 5.2.lOc blijkt dat de gemeenten Nederiek en Schoonhoven per
inwoner de hoogste lasten aan Overige educatie ramen (waar ook hogere
compensatie vanuit het gemeentefonds tegenover staat) en de gemeente
Vlist de laagste lasten.
NedeHek heeft ten opzichte van de andere vijf gemeenten relatief hoge
lasten op dit cluster. Het aanbod aan scholen voortgezet onderwijs en de
hiermee samenhangende kosten voor nieuwbouw/verbouw verklaren
volgens de gemeente dit verschil.
Volgens de gemeente Vlist is de raming leerlingenvervoer (functie 480)
€ 45.000 lager dan de werkelijkheid, In de begroting 2010 is de raming
hoger.
Cluster Kunst en ontspanning
De lasten voor dit cluster worden in het algemeen voornamelijk bepaald
door lasten voor schouwburgen en theaters, subsidies aan betreffende
personen en instellingen, bibliotheken, muziek- en vormingsonderwijs,
binnensportaccommodaties en zwembaden. De hoogte van deze
nettolasten hangt mede samen met de omvang/ligging van een gemeente
ten opzichte van andere gemeenten. Kleine gemeenten geven in het
algemeen relatief minder uit op dit cluster, grote gemeenten (met
centrumfunctie) relatief meer. Dit aspect wordt in de verdeelmaatstaven
gehonoreerd. De omvang van dit cluster wordt in belangrijke mate ook
bepaald door het eigen beleid van de gemeente. Daamaast kan er sprake
zijn van samenhang met de clusters Oudheid (musea) en Groen
(buitensporten).
Tabel 5.2.11a Cluster; Kunst en ontspanning, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte
van gemeentefonds
Clusters

Ullqavcnclustcrs
Kunst en ontspanninq

Huidioe qemeenten
Bergambacht Krimpen aan
den IJssel
• 17

•57

Nederiek

-42

Ouderkerk

-23

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
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Schoonhoven Vlist

15

8

Herindelinosvarianlen
K4
K2
K6
K5

•25
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-2
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Tabel 5.2.11b Subcluster Kunst, verqelijking nettolasten per functie per inwoner x Cl
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Tabel 5.2.11c Subcluster Ontspanninq, verqelijkinq nettolasten per functie per inwoner x Cl
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Totaal

-26
-1
-49
-IB
-93

c
j£

-31
•34
-70
•5
-140

tJ

•E
01
Ül

g

Z

ö

di

•>

•31

• 15
0
-19
-55
-89

•19
-9
-41
-5
-74

•12
C

-9
-61
•16
-117

•A:

-ï
•6:

Uit de tabel 5.2.11a blijkt dat alle henndelingsvarianten een beeld laten
zien van geraamde lasten die hoger liggen dan de uitgangspunten van het
gemeentefonds. Er is met name een hoger feitelijk nettolastenniveau dan
de verdeelmaatstaven bij de K2. De relatief hoge nettolasten hangen met
name samen met de hoge nettolasten op het cluster bij de gemeenten
Krimpen aan den IJssel en Nederiek.
De gemeente Krimpen aan den IJssel geeft als een verklaring voor de
hogere lasten ten opzichte van het gemeentefonds de in verhouding hoge
last bij het vormingswerk, voornamelijk als gevolg van de gemeentelijke
muziekschool. Daarnaast spelen ook de hoge lasten op het terrein van de
sport een belangrijke rol.
Uit tabel 5,2.11c blijkt dat de gemeenten Krimpen aan den IJssel en
Nederiek hier de hoogste lasten per inwoner ramen. Dat hangt vooral
vooral samen met zowel relatief hoge lasten op vormings- en
ontwikkelingswerk als op sport. De gemeente Vlist raamt op dit cluster de
laagste lasten per inwoner.
Met name bij de functie sport heeft Nederiek relatief hoge lasten. Volgens
de gemeente zijn de kosten voor het overdekte zwembad hier debet aan.
Vlist heeft geen vaste bibliotheek, wel een kamerbibliotheek en Vlist maakt
ook gebruik van de bibliotheekvoorziening door de bibliobus. Waarschijnlijk
heeft Vlist daardoor lagere lasten dan de andere gemeenten.
Op het gebied van sport merkt de gemeente op dat op dit moment Vlist
niet verantwoordelijk is voor het volledige onderhoud van de sportvelden.
Dat komt tot uiting in de cijfers. Vllst heeft wel voor een aanzienlijk bedrag
de financiële last voor de subsidie t.b.v. de zwembaden in de begroting
staan. Op functie 580 worden o.a. de lasten voor de speeltuinen geraamd.
Daarnaast heeft Vlist een voorziening waaruit de grote lasten gedekt
worden.
Cluster Oudheid
De lasten op dit cluster worden voornamelijk bepaald door musea. Ook de
subsidies die verstrekt worden aan eigenaren van monumentale panden
vallen onder dit cluster.
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Tabel 5.2.12a Clusler Oudheid, verqelijkinq verschil per inwoner ten opzichte van qemeentefonds
Clusters

Huidioo aemeenten
Bergambacht Krimpen aan
den IJssel

Uliqavcnclustcrs
Oudheid

-32

Nedertek Ouderkerk

-4

-15

-5

Herindelinqsvarianten
K4
K5
K2
K6

Schoonhoven Vlist

8

-12

-9

-11

•9

-9

+• betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- belekenl hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.12b Cluster Oudheid, verqelijkinq nettolasten per functie per inwoner x C l
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Uit tabel 5.2.12a blijkt dat de herindelingsvarianten alle een hoger
nettolastenniveau ramen dan op basis van de uitgangspunten van het
gemeentefonds verondersteld zou zijn. De relatief hoge nettolasten hangen
met name samen met de hoge nettolasten op het cluster Oudheid in de
gemeente Bergambacht.
Uit tabel 5.2.12b blijkt dat ook per inwoner gezien deze gemeente de
hoogste nettolasten heeft.
Cluster bevolkingszaken
Dit cluster betreft burgerzaken, zoals afgifte rijbewijzen, paspoorten en
burgeriijke stand.
Tabei 5.2.13a Cluster Bevolkingszaken, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
qemeentefonds
Clusters

Huidiqe gemeenten
Borgambacht Krimpen aan
den Ussol

Uitqavonctusters
Bevolkina szaken

-13

Nodcriek Ouderkerk

-29

Hcrindeiinosvarlanten
Schoonhoven Vlist K6
K5
K'l
K2

-17

-13
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Functies cluster Bevolkingszaken
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Uit tabel 5.2.13a blijktdat de herindelingsvarianten alle een hoger
nettolastenniveau ramen dan op basis van de uitgangspunten van het
gemeentefonds verondersteld zou zijn. De relatief hoge nettolasten hangen
vooral samen met de hoge nettolasten op dit cluster bij ook de
afzonderiijke gemeenten, waarbij de gemeente Vlist de grootste afwijking
vertoont.
De gemeente Krimpen aan den IJssel geeft als een verklaring voorde
hogere lasten ten opzichte van het gemeentefonds het invoeren van het
zogenaamde Dienstverieningsconcept in de gemeente Krimpen. Hiertoe is
een nieuwe afdeling gevormd met verdergaande activiteiten dan alleen
bevolkingszaken.
Uit tabel 5.2.13b blijkt dat per Inwoner gezien de gemeenten Vlist en
Krimpen aan den IJssel de hoogste lasten ramen.
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Vlist raamt hier lasten van de invoering basisregistratie GBA en verder
doorberekende uren. Vlist kent één uurtarief voor de hele binnendienst.
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Cluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing
(VHROSV)
Het cluster VHROSV bevat de nettolasten van onder meer de
bestemmingsplannen en structuurplannen, de stads- en dorpsvernieuwing
en de woningexploitatie.
Tabel 5.2.14a Cluster VHROSV, vergelijking verschil per Inwoner ten opzichte van
qemeentefonds
Clusters

Huidiqe qemeenten
Bergambacht Krimpen aan
den IJssel

Uitqavcnclustors
Volkshuisvesling,
ruimtelijke oreloning en
stadsvemieuwinq

19

25

Nederiek

Ouderkerk

H erin d el in os varian te n
K4
Sctioonhoven VTist K6
K5
K2

-34

50

•19

-M
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-3

-21

33

-I- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.14b Subclusters Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, vergelijking nettolasten per
functie per inwoner x Cl
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Tabel 5,2,14c Subcluster Volkshuisvestinq, veroeliikinq nettolasten per functie p er inwoner x €1
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Uit tabel 5.2.14a blijkt dat alleen bij de K4 een hoger niveau aan
nettolasten wordt geraamd dan op basis van de uitgangspunten van het
gemeentefonds verondersteld zou worden. Bij de K2 worden veel lagere
lasten geraamd dan de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds
aangeven. Drie van de zes gemeenten hebben aanzienlijk hogere lasten en
drie hebben aanzienlijk lagere lasten dan het gemeentefonds veronderstelt.
Uit tabel 5.2.14b blijkt dat per inwoner gezien de gemeente Vlist de
hoogste nettolasten raamt en de gemeente Nederiek de hoogste
nettobaten.
De gemeente Vlist is de enige gemeente van de zes die niet te
verwaarlozen lasten heeft voor dorpsvemieuwing.
De gemeente Krimpen aan den Ussel geeft als een verklaring voor de
lagere lasten ten opzichte van het gemeentefonds dat de zogenaamde ROprojecten nlet verantwoord worden op functie 810, maar op 830, waarmee
ze binnen de bouwgrondexploitatie vallen.
Ult tabel 5.2.14c blijkt dat Vlist ook voor Overige volkshuisvesting relatief
hoge lasten raamt. Een groot deel van de lasten op deze functie wordt
111

voigens de gemeente veroorzaakt door doorberekende uren op dit
programma. Verder lijkt het er volgens de gemeente op dat de baten op
functie 823 in 2009 aan de hoge kant zijn geweest. Wellicht dat 2010 en
verder een ander beeld laat zien.
Nederiek scoort hier, ten opzichte van de andere gemeentes, gunstig. Dit
wordt veroorzaakt door de incidentele bouwleges als gevolg van de
uitvoering van de structuurvisie. Het betreft hier echter gegevens vanuit de
begroting 2009 die door de economische crisis (lees; vertraging in
bouwprojecten) aan verandering onderhevig zijn.
De gemeente Schoonhoven geeft aan dat de hogere netto-lasten voor
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing dan waar het
gemeentefonds verklaard zou kunnen worden doordat de gemeente relatief
weinig inkomsten heeft aan leges voor bouwvergunningen, terwijl de
(personeels)kosten hiervoor niet evenredig afnemen.
Reiniging
Het cluster Reiniging bevat de lasten van de afvalverwijdering en verwerking en de baten van de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing.
Tabel 5.2,15a Cluster Reinigir g, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
qemeentefonds
Clusters

Huidiqe qemeenten
Bergambachl Krimpen a a n
d e n IJssel

Uitqavenclustcrs
Rei nk] ino

-7

Nederiek

-11

Ouderkerk

-2

-15

Herindelinosvarianien
K4
K2
K6
K5

Schoonhoven Vlist

•28

-6

-12

-13

-12

•12

-i- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.15b Cluster Reiniqinq, verqeliikinq nettolasten per functie per inwoner x Cl
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Voor dit cluster geldt binnen het gemeentefonds het uitgangspunt dat de
lasten door taakgerelateerde baten moeten worden gedekt. Daarmee
spelen deze lasten in het verdeelstelsel geen rol, met uitzondering van het
aspect van de BTW. Omdat de gemeenten BTW kunnen terugvragen via
het BTW-compensatiefonds is het gemeentefonds daarvoor navenant
gekort.
Uit tabel 5.2.15a blijkt dat bij alle herindelingsvarianten sprake is van
hogere nettolasten dan het gemeentefonds aangeeft. Dat hangt voor een
groot deel samen met het gegeven dat niet in alle gemeenten de uitname
uit het gemeentefonds voor de BTW-component in voldoende mate wordt
gecompenseerd door de meeneming van de BTW-component in de
tarieven. Deze hogere lasten dan het gemeentefonds aangeeft in de
herindelingsvarianten hangt met name samen met de hogere nettolasten
op het cluster Reiniging in de gemeenten Schoonhoven en Nederlek.
Uit tabel 5.2.15b blijkt dat per inwoner de bruto lasten voor de reiniging
het hoogst zijn in de gemeente Nederiek en het laagst bij Ouderkerk.
Nederlek heeft relatief hoge lasten per inwoner en geeft aan dat dit kan
liggen aan doorbelastingen via de kostenverdeelstaat en gebruikte
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systematiek met betrekking tot de verrekening van btw en
lft.
kwijtscheldingen. Op dit cluster zijn de belangrijkste kosten de verwerking IO
van huishoudelijk afval, grof afval en die van de milieustraat. Nederiek
zamelt grof afval gratis in en maakt extra kosten voor het inzamelen van
groen afval.
De gemeente Ouderkerk hanteert het principe van 100%
kostendekkendheid voor de afvalverwijdering. Het verschil tussen de
uitgaven (functie 721) en de inkomsten (functie 725) wordt veroorzaakt
door de BTW, De tarieven die Ouderkerk hanteert zijn gebaseerd op lasten
inclusief BTW, terwijl de weergegeven lasten op functie 721 exclusief BTW
zijn.
De gemeente Schoonhoven geeft aan dat het negatieve saldo van enerzijds
afvalverwijdering en -verwerking en anderzijds baten reinigingsrechten en
afvalstoffenheffing mede wordt veroorzaakt door het feit dat in de in tabel
5.2.15b vermelde bedragen voor afvalverwijdering en verwerking ook de
kosten zijn meegenomen van afvalverwijdering in het openbaar gebied.
Cluster Openbare orde en veiligheid
Het cluster Openbare orde en veiligheid omvat de gemeentelijke lasten en
baten voor brandweerzorg en rampenbestrijding, evenals openbare orde en
veiligheid. Tussen de feitelijke nettolasten van individuele gemeenten
komen relatief grote verschillen voor afhankelijk van de personele
bezetting. Het werken met relatief veel vrijwilligers is relatief goedkoper
dan het werken met relatief veel beroepspersoneel. Ook kunnen verschillen
optreden in de sfeer van lasten voor voormalig personeel. Voorts kan van
belang zijn in welke mate er een relatie is met de regionale samenwerking
en in hoeverre er nog inspanningen zijn te verrichten in het kader van de
versterking van de brandweer en de rampenbestrijding.
Tabel 5.2.16a Cluster Openbare orde en veiligheid, vergelijking verschil per inwoner ten
opzichte van qemeentefonds
Huidiqe qemeenten
Bergambacht Krimpen aan
den IJssel

Clusters

Uitqavenclustcrs
Openbare orde en
veiliqheid

-40

Herindelinqsvarianten
Nederlek Ouderkertt Schoonhoven Vlist K6
K5 K4
K2

0

-29

•25

•22

•51

-26

-38

-39

-12

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.16b Cluster Openbare orde en veiligheid, vergelijking nettolasten per functie per
inwoner x Cl
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Functies dusler Openbare orde cn veilioheid
120
140

ci
^

Cl

m

brandweer on rampenbestrijding
oponbaro ordo cn veiligheid
Totaal

•56
•49
-105

JC

-46
-15
-61

z
-73
-16
•89

Cl
•o
3

O
-77
-13
•90

g
£
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Vi

-5
>

-61 -69
•21 •25
-82 -114
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Uit tabel 5,2.16a blijkt dat bij alle herindelingsvarianten sprake is van
hogere nettolasten dan het gemeentefonds aangeeft. Op dit cluster
ontvangen de herindelingsvarianten vanwege het wegvallen van het vaste
bedrag minder. De substantieel hogere nettolasten in alle
herindelingsvarianten hangen samen m e t d e substantieel hogere
nettolasten in alle afzonderlijke gemeenten op het cluster Openbare orde
en Veiligheid, met uitzondering van Krimpen aan den IJssel.
Uit tabel 5.2.16b blijkt dat de gemeente Vllst per inwoner de hoogste
lasten voor het onderdeel brandweer en rampenbestrijding raamt. De
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gemeente Bergambacht raamt de hoogste lasten voor het onderdeel
openbare orde en veiligheid.
De lasten op functie 120 voor Vlist worden voor een groot deel veroorzaakt
door de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling K5 (€ 435.000) en
de bijdrage aan de GR Brandweer Hollands Midden (€ 94.000). Daarnaast
is er een bedrag aan kapitaallasten geraamd van € 138.000 en een bedrag
aan doorberekende uren van € 175.000. Volgens de gemeente speelt de
oppervlakte / uitgestrektheid van de gemeente een rol blj de relatief hoge
lasten. Daarnaast merkt de gemeente op dat In dit alles ook de kosten
voor de huisvesting van de brandweer K5 verweven zitten (zowel uitgaven
als inkomsten).
Cluster Fysiek milieu
Het cluster Fysiek milieu heeft betrekking op het milieubeheer.
Tabel 5.2,17a Cluster Fysiek milie u ,
qemeentefonds
Clusters

vergelijk

Huidiao gemeenlen
Bergambachl Krimpen aan
den IJssel

uitgavenclusters
Fysiek miliou

-17

ng verschil per inwoner ten opzichte van
Noderiok Ouderkerk

•25

10

Herindelinosvarianton
K4
K6
K2
K5

Schoonhoven Vlist

-15

-7

•2

-6

-l'l

-10

•2

Tabel 5.2.17b Cluster Fysiek milieu, verqelijkinq nettolasten per functie per inwoner x Cl
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•53

3^

Q. ^

a
u

b. ai

ffi

5 m
E c

^ -o
•20
-20

•e
Cl
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-57
-57

-50
-50

•33
•33

-47
-47
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Uit tabel 5.2.17a blijkt dat blj alle herindelingsvarianten sprake is van
(Iets) hogere nettolasten dan het gemeentefonds aangeeft. Bergambacht,
Nederiek en Ouderkerk, ramen hogere lasten dan het gemeentefonds
veronderstelt; Krimpen aan den IJssel raamt lagere lasten.
Uit tabel 5.2.17b blijkt dat per inwoner gezien de gemeente Nederiek de
hoogst nettolasten heeft. De gemeente geeft aan dat dit waarschijnlijk het
gevolg van doorbelastingen vanuit VROM (overhead).
Bij de gemeente Vlist wordt deze kostenpost voor een groot deel
veroorzaakt door de bijdrage aan het ISMH.
Cluster Riolering
Evenals voor het cluster Reiniging geldt voor dit cluster het uitgangspunt
dat binnen het gemeentefonds de lasten door taakgerelateerde baten
moeten worden gedekt. Daarmee spelen deze lasten In het verdeelstelsel
geen rol, met uitzondering van het aspect van de BTW. Omdat de
gemeenten BTW kunnen terugvragen via het BTW-compensatiefonds is het
gemeentefonds daarvoor navenant gekort.
Tabel 5.2.16a Cluster Riolering, vergelijking verschil per Inwoner ten opzichte van
qemeentefonds
Clusters

Ultqavenclusters
Riolennq

Huidiqe a e m e e n t e n
B e r g a m b a c h l Krimpen a a n
d e n IJssel
36

3

Nederlek

18

Ouderkerk

-18

S c h o o n h o v e n Vlisl

14

26

Herindelinasvarianten
K4
K6
K2
K5

12

17

16

7

ta
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Tabel 5.2.16b Cluster Riolering, vergeliiking nettolasten per functie per inwoner x Cl
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Uit tabel 5.2.16a blijkt dat op dit cluster er voor alle herindelingsvarianten
hogere baten dan lasten worden geraamd. Dit geldt ook voor de
afzonderlijke gemeenten, met uitzondering van Ouderkerk. Een eventuele
overdekking blj tabel 5.2.16b kan worden verklaard door de BTWcomponent,
Bij de gemeente Ouderkerk is sprake van hogere lasten, terwijl (op grond
van de extra informatie toegezonden door de gemeenten) gelijktijdig, als
enige gemeente van de zes, sprake is van een forse beschikking over de
reserve riolering, die is geraamd op functie 980).
Uit tabel 5.2.16b blijkt dat de brutolasten voor de riolering het hoogst zijn
in de gemeente Ouderkerk en het laagst bij de gemeente Krimpen aan den
IJssel.
Het tarief van de gemeente Ouderkerk (€ 230 per aansluiting) is volgens
de gemeente te laag om de kosten te dekken. Dit lage tarief wordt echter
gecompenseerd door een onttrekking te doen van € 30 per Inwoner uit de
reserve tariefsegallsatie rioolrechten. Daarnaast wordt er nog € 55 per
inwoner onttrokken aan de reserve GRP, De tabel 5,2.16b geeft alleen de
functie 722 en 726 weer. Om een goed beeld te krijgen moet functie 980
hierin ook meegenomen worden. De conclusie is volgens de gemeente dat
de post riolering budgettair neutraal is.
Bij Vlist worden volgens de gemeente de hogere lasten op deze functie
veroorzaakt door de slappe bodem problematiek en de uitgestrektheid van
de gemeente.
Cluster Groen
Het cluster Groen heeft betrekking op groene sportvelden,
natuurbescherming, openbaar groen en lijkbezorging.
Tabel 5.2.173 Cluster Groen, verqeliikinq verschil per inwoner ten opzichte van Gemeentefonds
Huiüiae qemeenten
Herindelinqsvarianten
Bergambacht Krimpen aan Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist K6
K5 K4
K2
den IJssel

Clusters

Uitgavenclusters
Groen

11

2

-111

8

•23

12

• 17

-27

3

-35

-I- betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
Tabel 5.2.17b Cluster Groen, verneltikinq nettolasten per functie per inwoner x Cl

•i 5

Funciies cluster Groen
531
560
724
732

groene sportvelden en terreinen
openbaar groen en openiuchtrocroalie
lijkbezorging
baton begraalplaalsrechlen
Totaal

• 11
•29
•35
10
-65

O
-63
-20
10
-78

W

-89
-82
-25
7
-189

•IB
•eo
-45
25
-99

-8
-58
-16
11
-71

-3
-6C
-11
11
-64

Uit tabel 5.2.17a blijkt dat op dit cluster bij alle de herindelingsvarianten,
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met uitzondering van de K4, substantieel hogere nettolasten worden
geraamd dan waar in het gemeentefonds rekening mee is gehouden. De
relatief hoge nettolasten hangen samen met de hoge nettolasten op dit
cluster met name in de gemeenten Nederlek en in mindere mate
Ouderkerk.
Uit tabel 5.2.17b blijkt dat ook per inwoner de gemeente Nederlek
verreweg de hoogste lasten heeft voor dit cluster, gevolgd door Ouderkerk.
De extreem hoge lasten van Nederiek hangen samen met de geraamde
hoge lasten voor groene sportterreinen. Het gaat hier om de kosten voor
aanleg van sportterreinen (voetbalvereniging Lekkerkerk). Voor wat betreft
de voetbalvereniging Lekkerkerk is er sprake van eenmalige kosten.
Bij Ouderkerk worden de hoge kosten voor een belangrijk deel veroorzaakt
door de functies 724 en 732. De kosten van de begraafplaatsen zijn in
relatie met het aantal inwoners fors. Dat is ook gebleken uit diverse
onderzoeken. Dit komt volgens de gemeente omdat Ouderkerk drie (het
worden er vier!) begraafplaatsen heeft die in eigen beheer onderhouden
worden.
Vlist verzorgt het groen in eigen beheer en merkt op dat de lasten per
inwoner vergeleken met de andere vijf gemeenten relatief hoog zijn door
het grote buitengebied.
Cluster Wegen en water
Het cluster Wegen en water omvat de gemeentelijke nettolasten en baten
voor wegen (onderhoud, verkeersmaatregelen, straatreiniging,
parkeerexploitatie, openbare veriichting, bruggen) en water (vaarwegen,
binnenhavens).
In de verdeelmaatstaven zijn vooral de volgende factoren gehonoreerd:
aan structuurkenmerken gerelateerde verschillen in hoeveelheid
areaal (onder andere door oppervlakte bebouwing, oppervlakte
land en meerkernigheid);
effecten van gebfuikersintenslteit: dichtheid van de bebouwing van
gemeenten en centrumfunctie;
effecten van (slechte) bodemgesteldheid op de onderhoudskosten;
aanwezigheid van een grote historische kern (> 40 hectare);
aanwezigheid van historisch water.
Bij de feitelijke nettolasten hebben gemeenten keuzevrijheden In de sfeer
van het voorzieningenniveau en de organisatie van het onderhoud
(bijvoorbeeld zelfdoen of uitbesteden, frequentie van straatvegen). Verder
kunnen er ook (indirecte) effecten uitgaan van keuzes die zijn gemaakt bij
de aanleg van wegen (relatie met de grondexploitatie, kwaliteit van
aangelegde voorzieningen).
Tabel 5.2.18a Cluster Wegen en water, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
qemeentefonds
Clusters

Uitqavenclustors
Wegen en water

Huidiqe aemeenten
Herindelinq svarlanten
Bergambacht Krimpen aan Nederiek Ouderkerk Schoonhoven Vlisl K6 K5 K4 K2
den IJssel
40

-19

-21

•+ betekent lagere netiolasien dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
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Tabel 5.2.18b Subcluster Wegen, vergelijking nettolasten per functie per inwoner x €1
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Uit tabel 5.2.18a blijkt dat op dit cluster in de K6, K5 en K4 lagere
nettolasten worden geraamd dan waar in het gemeentefonds rekening mee
is gehouden. De relatief lage nettolasten hangen samen met de lage
nettolasten op het cluster Wegen en water in de gemeenten Bergambacht,
Ouderkerk en Vlist. Krimpen aan den IJssel en Nederiek hebben beide
beduidend hogere lasten dan het gemeentefonds aangeeft.
De gemeente Krimpen aan den Ussel geeft als een verklaring voor de
hogere lasten ten opzichte van het gemeentefonds dat hun kosten voor
onderhoud van de wegen als gevolg van onze slechte bodem aanzienlijk
hoger zijn dan waarmee in het gemeentefonds rekening wordt gehouden.
Uit tabel 5.2.18b blijkt dat per inwoner uitgedrukt de gemeenten Vlist en
Ouderkerk de hoogste lasten voor het subcluster Wegen ramen. Voor het
subcluster Water zijn de lasten per inwoner het hoogst voor Vlist.
Voor Ouderkerk is in de vorige 'artikel 12' situatie met de toezichthouders
afgesproken een reële storting te doen in de voorziening straten en wegen.
De storting (€ 78 per inwoner) is gebaseerd op een rapport 2005 - 2010.
Deze storting ligt ruim boven de norm die de CROW methodiek hanteert.
De gemeente geeft aan dat zij veel meer uitgeeft aan straten en wegen
dan andere gemeenten en dat het onderhoudsniveau, de actualiteit van de
beheerplannnen en de stand van de onderhoudsvoorziening hier van
belang is.
Aanbeveling
Ga blj de voorbereiding van de begroting van een eventuele nieuwe
gemeente na of de geconstateerde hoge dan wel lage nettolasten/baten bij
de verschillende (sub)clusters (begrotingsfuncties) veroorzaakt worden
door eigen beleid dan wel door objectieve factoren. Indien de porzaak ligt
in eigen beleid, maak dan duidelijk wat dit eigen beleid inhoudt en laat de
nieuwe raad beslissen of dit eigen beleid voortgezet moet worden. Houd
daarbij uiteraard rekening met mogelijke verklaringen van verschillen door
de wijze van verantwoorden van lasten en baten.
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6

PERSONEELSOMVANG EN -KOSTEN

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk onderzoeken we de vraag:
' W a t z i j n de v e r s c h i l l e n t u s s e n de h u i d i g e g e m e e n t e n o n d e r t i n g e n
de vier herindelingsvarianten b i j de personeelsomvang?'
Bij dit onderzoek worden de verschillen van de omvang van de formatie
weergegeven tussen de huidige gemeenten, de herindelingsvarianten en de
grootteklassen waartoe de huidige gemeenten en de herindelingsvarianten
behoren en de groep gemeenten met ongeveer eenzelfde sociale structuur
en centrumfunctie. Tevens wordt informatie verstrekt over de gemiddelde
loonsom.
De organisatieopbouw en personeelsformatie van een sector en/of afdeling
wordt, naast het gebruikelijke gemeentelijke takenpakket, voor een
belangrijk deel bepaald door de bestuurlijke aandacht en gewenste
prioriteiten op een bepaald beleidsterrein. Voor een overzicht en analyse
van de verschillen tussen de verschillende sectoren en/of afdelingen is een
diepgaander onderzoek noodzakelijk. Een dergelijk (organisatie) onderzoek
valt evenwel buiten de doelstelling van deze herindelingscan.

6.2

Uitwerking
Gemeenten kennen ieder hun eigen organisatiemodel. Hoewel er in veel
gemeenten sprake is van een sectorenmodel zijn er verschillen tussen de
afdelingen die tot een bepaalde sector worden gerekend. Daarnaast zijn er
verschillen in taakuitvoering tussen de verschillende afdelingen.
Voor wat betreft de formatiegegevens voor de vergelijkingsgroepen is in
eerste instantie uitgegaan van de gegevens zoals die bekend waren bij het
Algemeen Burgeriijk Pensioenfonds (ABP) naar de situatie per eind 2007.
Het vergelijkende onderzoek levert de volgende resultaten op:
Tabel 6.2.1:

Vergelijking fte's en loonsom met inwonergroottegroep en
sscf-groep (exclusief 64, artikel 12-gemeenten en
Waddengemeenten)

Herindelinasvahant:
Hehndelinasvahant:
arootteqroep:
sociale structuur - centrumfunctie:

gemiddeld
gemiddelde
aantal fte's per loonsom per
1.000 inwoners fte
Krimpenerwaard (K61
5,8
40.645
Knmpenerwaard (KSI
5,5
40.617
41.084
50.000 • lOO.OOO
8,ö
qoed
6.3
40.167
- weiniq

Herindelinqsvariant:
Herindelinosvariant:
arootteqroep:
sociale structuur - centrumfunctie:

gemiddeld
gemiddelde
aantal fte's per loonsom per
1.000 inwoners fte
Krimpenerwaard (K4)
5,7
40.690
Krimpenerwaard (K2)
5.9
40.426
40.354
20.000 - 50.000
6,8
qoed
6,3
40.167
- wemiq

Hierbij dient aangetekend te worden dat de formatie van de
gemeenschappelijke regeling K5, evenals de formatie van de andere
Gemeenschappelijke Regelingen zoals het ISMH en het SVHW enzovoort
niet is meegenomen in deze cijfers.
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Het aantal fte's is inclusief het cotlege. Dat is in dit geval bij de K6 dus zes , ^
maal het geval, omdat bij de hier vermelde formatieomvang is uitgegaan
rjj
van de optelling van de formaties van de zes gemeenten. Bij de K5, K4 en j ^
K2 is dit respectievelijk vijfmaal, viermaal en tweemaal het geval. Het
aantal fte's is exclusief vrijwillige brandweer, raad en onderwijzend
personeel.
Overigens bestaat de personele bezetting van een gemeente niet altijd
alleen maar uit eigen personeel. Ook de deelname aan gemeenschappelijke
regelingen en inhuur van personeel van derden of het inhuren van
complete diensten komt bij gemeenten veelvuldig voor. Vanuit de door de
gemeenten aangeleverde begrotingen kan niet goed en zeker niet
eenvoudig worden nagegaan in hoeverre de ene gemeente ten opzichte
van de andere gemeente voor de uitvoering van haar taken meer of
minder gebruik maakt van de diensten van andere bedrijven of
gemeenschappelijke regelingen. Dat maakt het vergelijken van de
personele bezetting van een gemeente uitermate moeilijk. Het overzicht is
dan ook niet meer dan een indicatie.
Zoals in de inleiding al is aangegeven is er nogal wat verschil in
organisatievorm tussen de verschillende gemeenten. Wel o f g e e n sectoren
en verschillen binnen sectoren. Naast het organisatorische verschil valt er
ook een verschil te constateren in de taakuitvoering tussen afdelingen.
Zonder een uitgebreid organisatieonderzoek Is het niet mogelijk aan te
geven op welke te onderscheiden afdelingen zich verschillen voordoen en
kan niets worden gezegd over mogelijke oorzaken van deze verschillen.
Verder blijkt uit een onderzoek van Berenschot onder 51 gemeenten dat
gemiddeld bijna één op de drie ambtenaren een staf- of
ondersteuningsfunctie heeft. De staffunctionarissen zijn ondergebracht bij
de afdelingen personeel en organisatie, bestuurszaken en ondersteuning,
financiën & control, informatisering/automatisering, communicatie,
juridische staf, secretariaat en de facilitaire dienst.
6.3

Situatie per herindelingsvariant
De personeelsomvang van de herindelingsvariant K6 ligt op basis van
gegevens van het ABP per eind 2007 met 5,8 bezette formatieplaatsen per
1.000 inwoners 2,8 fte lager dan het gemiddelde van dezelfde
groottegroep en 0,5 fte lager dan het gemiddelde van de groep gemeenten
met eenzelfde soort sociale structuur en centrumfunctie.
De gemiddelde loonsom over 2007 is in deze herindelingsvariant met
€ 40.645 per formatieplaats lager dan het gemiddelde van dezelfde
groottegroep, maar hoger dan de groep met een goede sociale structuur
en weinig centrumfunctie (waartoe deze herindelingsvariant behoort).
De personeelsomvang van de herindelingsvariant K5 ligt op basis van
gegevens van het ABP per eind 2007 met 5,5 bezette formatieplaatsen per
1.000 inwoners ten opzichte van dezelfde grootteklasse 3,1 fte lager en ten
opzichte van het gemiddelde van de groep gemeenten met eenzelfde soort
sociale structuur en centrumfunctie 0,8 fte lager.
De gemiddelde loonsom over 2007 is in deze herindelingsvariant met
€ 40.617 per formatieplaats lager dan het gemiddelde van dezelfde
groottegroep, maar hoger dan de groep met een goede sociale structuur
en weinig centrumfunctie (waartoe de herindelingsvariant K5 behoort).
De personeelsomvang van de herindelingsvariant K4 ligt op basis van
gegevens van het ABP per eind 2007 met 5,7 bezette formatieplaatsen per
1.000 inwoners ten opzichte van dezelfde grootteklasse 1,1 fte lager en ten
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opzichte van het gemiddelde van de groep gemeenten met eenzelfde soort
sociale structuur en centrumfunctie 0,6 fte lager.
De gemiddelde loonsom over 2007 is in deze herindelingsvariant met
€ 40,890 per fonnatieplaats zowel hoger dan het gemiddelde van dezelfde
groottegroep als de groep met een goede sociale structuur en weinig
centrumfunctie (waartoe deze herindelingsvariant behoort).
De personeelsomvang van de onderzoeksvariant K2 ligt op basis van
gegevens van het ABP per eind 2007 met 5,9 bezette formatieplaatsen per
1.000 inwoners ten opzichte van dezelfde grootteklasse 0,9 fte lager en ten
opzichte van het gemiddelde van de groep gemeenten met eenzelfde soort
sociale structuur en centrumfunctie 0,4 fte lager.
De gemiddelde loonsom over 2007 is in deze herindelingsvariant met
€ 40.426 per formatieplaats zowel hoger dan het gemiddelde van dezelfde
groottegroep als de groep met een goede sociale structuur en weinig
centrumfunctie (waartoe deze herindelingsvariant behoort).
Aan de mate van uitbesteding o f d e inzet van personeel van derden is in
dit financieel onderzoek geen aandacht besteed.
Uit bijlage 9 blijkt dat Bergambacht ten opzichte van de andere vijf
gemeenten een relatief laag aantal fte's (4,6) heeft per 1000 inwoners en
de gemeente Krimpen aan den IJssel ten opzichte van de andere vijf
gemeenten een hoog aantal fte's (6,4) heeft. Ten opzichte van de
groottegroep, die 6,8 formatieplaatsen heeft per 1,000 inwoners, heeft
Krimpen een lagere formatie.
De KS-gemeenten hebben de heffing en inning van de gemeentelijke
belastingen ondergebracht bij het SVHW. Als dat niet het geval zou zijn
geweest zou de personele sterkte hier enkele fte's hoger hebben gelegen.
Verder speelt ook het Technisch Bureau Krimpenerwaard een rol bij de
formatieomvang.
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W e t g e v i n g en r e g e l g e v i n g
• Wet algemene regels herindeling
• Beleidskader gemeentelijke herindeling (Kamerstukken I I , 2008/09, 28.750, nr.
5)
• Beleidskader financieel toezicht bij herindeling van de provinciale financieel
toezichthouder
Links
• www.vng.nl, kies beleidsvelden, burger en bestuuriijke organisatie, herindeling
• www.minbzk.nl/programmakrachtigbestuur, kies in het linker menu lokaal bestuur
en daarna gemeentelijke herindeling
• www.minbzk.nl/programmakrachtigbestuur, kies in het rechter menu gemeente
inspectie & flnancieel toezicht en vervolgens in het linker menu gemeente
Inspectie waarna er vier links halverwege de pagina volgen naar een overzicht van
alle begrotings- en herindelingsscans ingedeeld per jaar
• www.wikipedia.nl, trefwoord: gemeentelijke herindeling in Nederland
• www.metatopos.org, alle Nederiandse gemeenten, plaatsnamen enzovoorts op
internet
• www.sdu.nl/staatscourant, kies gemeentenindex voor henndelingen vanaf 1999
en kerngegevens Nederlandse gemeenten
Tijdelijke links
•
•

http://www.de2egemeentevangroningen.nl
http://www.samenopwegnaar2010.nl/
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Gemeento
Jaar
Inwoners
Woonruimten

OPBOUW ALGEMENE UITKERING BERGAMBACHT

ta
ta

Bergambacht
2009
9.517
3.B71
Inkomston
gemeento

Vcrdoclmaatsiaf

(X

(X

-841
• 187
-232
1.967
0
90
96
902
193
21
121
276
95
18
143
55
77
34
554
9
0
0
0
0
179
251
-8
18
0
388
136
50
1.056
272
106
0
0
0
0
0
0
4
1
174
1
86
334
57
157
112
393
0
0
0
0
0
0

Onroerendezaakbelasting woningen'
Onroerendezaakbelasting niet-woningen gebruikers*
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren*
inwoners
Inwoners " * bo.f.bui. Kom
kemon > 500 adressen
woz-waarde niet woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, mei een laag inkomen
Huishoud, mot een laag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers
ABW schealnadoel
ABW schash/oofdeel
U itkcrlngsontvang ers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal klantenpotentieel
Regionesl klanten poioniieel
Leertingen SO
Leerlingen VO
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Land
Land * bodemfactor gemeente
Land 'bodem lotaal
Binnenwater
Buitenwaler
Opp. beb. bin. k o m . ' bodemf. kom
Opp. beb, bui. k o m . ' bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebouwing tolaal
Woonruimten
Woonruimten " tio.f, betwuw. kom
Woonruimten' bodem totaal
Opp. histor. kemen •; 40 ha
Opp, histor, kemen 40-65 ha
Opp. histor. kernen > 65 ha
Lengte historisch water
Hist. aam. woning, in bew. oorden
Hisi, aam, woning, in hist, kernen
tsv (a)
isv (b)
Omgevingsadressendichtheid *wr/1000
Omgevingsadressendichtheid 'bodem lotaal
Oeveriengte * bod.fac.totale gem.
OoverI, * dichih. * bod.fac.totale gem
kernen aantal
Kernen * bo.foct.buiien beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vast bedreg voor iedere gemeente
Vasl bedrag Nassau
Vost bedrag Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >7500
aroeikernen
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Inkomston
gomoente
por Inwoner

-88
-20
•24
207
0
9
10
95
20
2
13
29
10
2
15
6
S
4
58
1
0
0
0
0
19
26
-1
2
0
41
15
6
111
29
11
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
9
35
6
16
12
41
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:*
riolering
herindeling
suppletie-uitkering
supple tieOZB
Artikel 12-uilkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrag VHROSV
De Pater - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinatiefuncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunst en vormgeving
Bewonersinitiatieven vrijken G18
Bewonersinitiatieven virijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan sport en bewegen
Pilot gemengde scholen
Pilot VVE
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uil elnische minderheden
Wijkactleplannen
Tolaal algemene uitkeringen
•

266
0
-47
70
0
0
-A
16
23
0
0
11
0
0
753
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.292

Zonder uitkeringsfactor

e IFLO
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28
0
-5
7
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
79
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
871

ta

o

I-A

BIJLAGE 2B

OPBOUW ALGEMENE UITKERING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Gemeente
Jaar
Inwoners
Woonruimten

Krimpen aan den IJssel
2009
28.807
12.782
Inkomsten
gemeente

Verdeelmaatstaf

fx

(X

Onroerendezaakbelasting woningen'
Onroerendezaakbelasting niet-woningan gebruikers*
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren'
inwoners
inwoners * * bo.f.bui. Kom
kernen > 500 adressen
woz-waarde niet woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, met een laag inkomen
Huishoud, met een laag inkomen (drempel)
Bijslandsonivangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal kiantenpotentieel
Regionaal kiantenpotentieel
Leerlingen SO
Leerlingen VO
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Land
Land ' bodemfaclor gemeenie
Land 'bodem lotaal
Binnenwater
6 uiten water
Opp. beb. bin. k o m . ' bodemf. kom
Opp. beb. bui. kom, ' bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebouwing toteal
Woonruimten
Woonruimten ' bo.f. bebouw, kom
Woonruimten * bodem totaal
Opp. histor. kernen < 40 ha
Opp. histor. kernen 40-65 ha
Opp. histor. kamen > 65 ha
Lengte historisch water
HlsL aant. woning, in bew. oorden
Mist. aant. woning, in hist, kernen
isv (a)

isv (b)
Omgevingsadressendichtheid 'wr/lOOO
Omgevingsadressendichtheid *bodem totaal
Oeveriengte * bod.fac.totale gem.
Oeverl.' d i c h t h . ' bod.lac.totale gem.
kernen aantal
Kernen ' bo.facl.buiten beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vast bedrag voor iedere gemeente
Vast bedrag Nassau
Vast badrag Waddengemeenten
wadden: inwroners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden; inwoners >7500
groeikernen
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Inkomsten
gemeente
por inwoner

-2.124
-279
-346
5.954
0
45
144
2.531
670
77
421
1.000
867
90
964
236
354
161
2.022
163
0
821
0
66
40
47
-2
7
0
781
28
85
3.488
775
324
0
0
0
0
45
0
6
12
2.159
9
13
622
14
32
224
393
0
0
0
0
0
0

-74
-10
-12
207
0
2
5.
88
23
3
15
35
30
3
34
8
12
6
70
6
0
29
0
2
1
2
0
0
0
27
1
3
121
27
11
0
0
0
0
2
0
0
0
75
0
0
22
0
1
8
14
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:*
riolering
herindeling
suppletie-uilkering
suppletieOZB
Artikel 12-uitkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrsg VHROSV
De Pater - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinalieluncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunst en vormgeving
Bewonersinilialieven wijken G18
Bewonersinitialieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan spon en bewegen
Pilol gemengde scholen
Pilot W E
Poiarisalie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uit etnische minderheden
Wijkactleplannen
Totaal algemene uitkeringen
*

67
0
-189
469
0
17
-33
2
3
0
0
33
0
0
2,283
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.661

Zonder uitkeringsfactor

© IFLO
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2
0
-7
16
0
1
-1
0
0
0
0
1
0
0
79
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890
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OPBOUW ALGEMENE UITKERING NEDERLEK

Gomoente
Jaar
Inwoners
Woohmlmton

Nederlek
Z009
14.308
6.080
Inkomston
gemeente

Verdeelmaatstaf

fx
Onroerendezaakbelasting woningen'
OnroarendeMakbelasting niet-woningen gebruikers*
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren'
inwoners
inwoners * * bo.f.bui. Kom
kernen > 500 adressen
woz-waarde niet woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, met een laag inkomen
Huishoud, mei een laag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal klantenpotentieel
Regionaal klantenpotentieel
Leerlingen SO

Leerlingen v o
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Land
Land ' bodemfaclor gemeente
Land 'bodem totaal
Binnenwater
Buitenwaler
Opp. beb. bin. kom. * bodemf. kom
Opp. beb. bui. kom. ' bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebouwing totaal
Woonruimten
Woonnjimten * bo.f. bebouw, kom
Woonruimten * bodem totaal
Opp. histor, kernen < 40 ha
Opp. histor. kernen 40-65 ha
Opp. histor. kamen > 65 ha
Lengto historisch water
Hisl, aant, woning, in bew. oorden
Hist, aant. woning, in hist, kernen
isv (a)
isv (b)
Omgevingsadressendichtheid 'wrhOOO
Omgevingsadressendichtheid "tiodem tolaal
Oeverlengte ' bod.fac.totale gem.
Oeverl. * d i c h t h . ' bod.fac.totale gem
kernen aantal
Keman ' bo.facLbuiten beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vast bedrag voor iedere gemeenle
Vast bedrag Nassau
Vast bedrag Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >7500
qmeikernen
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-1.097
-160
-198
2.957
0
90
62
1,233
293
33
216
538
335
51
431
105
&4
67
774
17
0
715
0
1B4
142
187
•6
21
0
434
51
56
1.659
353
152
0
0
0
0
86
0
8
4
514
2
43
281
85
229
130
393
0
0
0
0
0
0

tnkomsten
gemoente
pcr inwoner
(X
-77
-11
•14
207
0
6
6
86
20
2
15
38
23
4
30
7
6
5
54
1
0
50
0
13
10
13
0
1
0
30
4
4
116
25
11
0
0
0
0
6
0
1
0
36
0
3
20
6
16
9
27
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen*
riolering
herindeling
suppletie-uilkering
suppletieOZB
Artikel 12-uilkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Con-ecliebedrag VHROSV
De Pater - Van der Mear
Knelpunten verdeelproblemaiiek
Tsioc
Reg, Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinatiefuncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten Inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunsten vormgeving
Bewonersinilialieven wijken G18
Bewonersinitiatieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurpanicipatis
Homo emancipatie
Actieplan sport en bewegen
Pilol gemengde scholen
Pilol W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uit etnische minderheden
Wijkaclieplannen
Tolaal algemene uitkeringen
*

233
0
-110
50
0
0

-e
17
19
0
0
17
0
0
1.363
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.190

Zonder uilkeringsfactor

o ino
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16
0
-8
3
0
0
-1
1
1
0
0
1
0
0
95
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
919

142
-42
-71
-40

0
-4
-6
0
9
-8
0
8
•3

-5
147
•3

-3
0
-5
-3
-5
0
-3
0
-3
0
0
0
0
•3

-1
-12
-684
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OPBOUW ALGEMENE UITKERING OUDERKERK

Gemeente
Jaor
Inwoners
Woonruimten

Ouderkerk
2009
8.156
3.210
Inkomston
gemeento

Verdeelmaatstaf

(X

(X

Onroerendezaakbelasting woningen*
Onroerendezaakbelasting niet-woningen gebruikers*
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren*
inwoners
inwoners ' ' bo.f.bui. Kom
kernen > 500 adressen
woz-waarde niel woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, met een laag inkomen
Huishoud, met een taag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal kiantenpotentieel
Regionaal klanienpoteniieel
Leerlingen SO
Leerlingen VO
Exlra groei jongeren
Exlra grooi leerlingen VO
Land
Land * bodemfactor gemeente
Land 'bodem totaal
Binnenwater
Buitenwater
Opp. beb. bin, k o m . ' bodemf, kom
Opp. beb. bui. kom, * bo.f.bui, kom
Oppervlakte bebouwing totaal
Woonruimten
Woonruimten ' bo.f. bebouw, kom
Woonruimten * bodem tolaal
Opp. histor. kernen < 40 ha
Opp. hislor. kernen 40-65 ha
Opp. histor. kernen > 65 ha
Lengio historisch water
Hisl. aanl. woning, in bew, oorden
Hist, aant, woning, in hist, kernen
isv (a)
Isv (b)
Omgevingsadressendichtheid 'wr/lOOO
Omgevingsadressendichtheid 'bodem totaal
Oeverlengte * bod.fac.totale gem.
Oeverl. * dichth. * bod.fac.totale gem.
kernen aantal
Kernen * bo.facLbuiten beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vast bedrag voor iedere gemeenle
Vast bedrag Nassau
Vast bedrag Waddengemeenten
wadden; inwoners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >7500
groeikernen
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Inkomsten
gemeente
per inwoner

-601
-116
-145
1,686
0
90
60
772
152
17
108
262
90
17
137
53
36
30
360
3
0
0
0
0
138
187
-7
9
0
366
51
44
876
208
91
0
0
0
0
35
0
4
1
182
1
43
187
65
231
90
393
0
0
0
0
0
0

•74
-14
-18
207
0
11
7
95
19
2
13
32
11
2
17
6
4
4
44
0
0
0
0
0
17
23
-1
1
0
45
6
5
107
26
11
0
0
0
0
4
0
0
0
22
0
5
23
10
28
11
48
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:*
riolering
herindeling
suppleUe-uitkering
suppletieOZB
Artikel 12-uilkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrag VHROSV
De Pater - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinatiefuncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunsl en vormgeving
Bewonersinitiatieven wrijken G18
Bewonersinitiatieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan sport en bewegen
Pilol gemengde scholen
Pilot W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uil etnische minderheden
Wijkactleplannen
Totaal algemene uitkeringen
*

323
0
-68
88
0
0
-2
13
17
0
0
9
0
0
621
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.259

40
0
-8
11
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
76
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
887

Zonder uitkeringsfactor

e IFLO

1
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OPBOUW ALGEMENE UITKERING SCHOONHOVEN
Schoonhoven
2009
12.132
5.236

Gemoente
Jaar
Inwoners
Woonruimten
Inkomsten
Schoonhovon
Verdeelmaatstaf
( x f 1000)
Onroerendezaakbelasting woningen'
Onroerendezaakbelasting niet-woningon gebruikers'
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren'
inwoners
inwoners * ' bo,f,bui. Kom
kernen > 500 adressen
woz-waarde niet woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, met ecn laag inkomen
Huishoud, met een laag inkomen (drempel)
B ijs tandson tvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal klantenpotentieel
Regionaal kiantenpotentieel
Leerlingen SO
Leerlingen VO
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Land
Land ' bodemfactor gemeente
Land 'bodem totaal
Binnenwater
Buitenwaler
Opp. beb. bin, kom. * bodemf. kom
Opp. beb. bui. kom. * bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebouwring lotaal
Woonruimten
Woonruimten ' bo.f. bebouw, kom
Woonruimten ' bodem lotaal
Opp. hislor, kemen -= 40 ha
Opp. hislor. kemen 40-65 ha
Opp. histor. kernen > 65 ha
Lengte historisch water
Hist. aant. woning, in bew. oorden
Hist. aant. woning, in hist, kernen
isv(a)
isv (b)
Omgevingsadressendichtheid *wr/1000
Omgevingsadressendichihekl 'bodem totaal
Oeverlengte * bod.fac.iotale gem.
Oeverl. * dichth, * bod.fac.totale gom.
kernen aantal
Kernen ' bo.fact,bullen beb, kom
Bedrijlsvesitgingen
Vast bedrag voor iedere gemeonte
Vast bedrag Nassau
Vast bedrag Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >750O
groeikernen

131

-879
-131
-163
2.507
0
45
68
1.063
223
24
188
472
420
59
524
116
419
57
976
44

0
1.061
0
0
32
37
-1
4
0
369
10
40
1.429
315
118
76
0
0
71
59
167
11
4
561
2
8
199
14
31
116
393
0
0
0
0
0
0

Schoonhovon
Inkomston
per inwoner
( X

•72
-11
-13
207
0
4
6
88
18
2
15
39
35
5
43
10
35
5
81
4
0
87
0
0
3
3
0
0
0
30
1
3
118
26
10
6
0
0
6
5
14
1
0
46
0
1
16
1
3
10
32
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:'
riolering
herindeling
supplelie-uitkering
suppletieOZB
Artikel 12-uitkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiöbedrag VHROSV
De Paler - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Rog. Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinatiefuncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendemenl Tang Spekman
Beeldende kunst en vormgeving
Bewonersinilialieven wijken G18
Bewonersinitiatieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan spori en bewegen
Pilot gemengde scholen
Pilot W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uit etnische minderheden
Wijkaclieplannen
Totaal algemene uitkeringen
*

113
0
-134
3
0
0
-5
16
2
0
0
14
0
0
1.007
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.230

Zonder uitkeringsfactor (=1,383)

o IFLO

132

9
0
-11
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
83
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.010
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BIJLAGE 2F

OPBOUW ALGEMENE UITKERING VLIST

Gomoente
Jaar
Inwoners
Woonruimten

Vlist
2009
9.853
3.992
Inkomsten
gemeente

Vordoolmaatstaf
f X
Onroerendezaakbelasting woningen*
Onroerendezaakbelasting niet-woningon gebruikers*
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren*
inwoners
inwoners * ' bo.f.bui. Kom
kernen > 500 adressen
woz-waarde niel woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-65 jaar
Huishoud, met een laag inkomon
Huishoud, mei een laag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers

ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal klantenpotentieel
Regionaal klanienpoteniieel
Leeriingen SO
Leeriingen VO
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Land
Land ' bodemfaclor gemeente
Land *bodem loiaal
Binnenwater
Buitonwater
Opp, beb. bin. k o m . ' bodemf. kom
Opp. beb. bui, kom. * bo.f.bui. kom
Oppen/lakte bebouwing totaal
Woonruimten
Woonruimten * bo.f. bebouw, kom
Woonruimten * bodem tolaal
Opp. histor. kemen < 40 ha
Opp, hislor. kernen 40-65 ha
Opp. hislor, kemen > 65 ha
Lengte historisch water
Hisl. aanl. woning, in bew. oorden
Hisl. aant, woning, in hist, kernen
isv (s)
isv (b)
Omgevingsadressendichtheid *wr/1000
Omgevingsadressendichtheid "bodom totaal
Oeveriengte' bod.fac.totale gem.
Ooveri." dichth, * bod.fac.totale gem
kernen aanlal
Kemen * bo.facl.buiten beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vost bedrag voor iedere gemeenle
Vast bedrag Nassau
Vast bedrag Waddengemeenten
wadden: Inwoners <2500
wadden: inwoners 2501 ^7500
wadden: inwoners *7500
groeikernen

133

•831
•154
-191
2.036
0
90
79
917
197
24
128
297
112
21
166
63
36
35
500
6
0
0
0
0
274
370
-13
17
0
356
147
60
1.089
257
107
0
0
0
0
0
0
5
1
163
1
118
301
100
267
132
393
0
0
0
0
0
0

Inkomsten
gemeente
per Inwoner
f X
-84
-16
-19
207
0
9
8
93
20
2
13
30
11
2
17
6
4
4
51
1
0
0
0
0
28
38
-1
2
0
36
15
6
111
26
11
0
0
0
0
0
0
1
0
17
0
12
31
10
27
13
40
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:*
riolering
herindeling
suppletie-uitkering
suppletieOZB
Artikel 12-uitkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrag VHROSV
De Pater - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinaliefunclies
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunsl en vormgeving
Bewonersinilialieven wijken G18
Bewonersinitiatieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan sport en bewegen
Pilot gemengde scholen
Pilot W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uit etnische minderheden
Wijkaclieplannen
Totaal aigemene uitkeringen
*

340
0
-93
54
0
0
-2
35
23
0
0
11
0
0
768
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.846

35
0
-9
5
0
0
0
4
2
0
0
1
0
0
78
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
901

Zonder uitkeringsfactor

© IFLO

1

134
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BIJLAGE 2G

OPBOUW ALGEMENE UITKERING HERINDELINGSVARIANT
BERGAMBACHT, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, NEDERLEK,
OUDERKERK, SCHOONHOVEN EN VLIST ( K 6 }

*^
Krimpenerwaard (K6)
2009
82.773
35.171

Gomoonto
Jaar
Inwoners
Wsonrulmton
Inkomston
K r l m p o n o r w a a r d (K6}
Vordoolmaatstaf
f x f 10001
-6,373
-1.027
-1.275
17.107
0
404
530
7.417
1.728
195
1.182
2.844
1.918
124
1.964
628
1,008
385
5.t07
333
0
2.598
0
250
804
1,079
•36
76
0
2.708
430
343
9,597
2.207
932
76
0
0
71
226
167
38
23
3.715
15
500
2.244
327
878
804
393
0
0
0
0
0
D

Onroorendozaakt>elasting woningen'
Onrx}efondczaakbelasting nict-woningen gebruikers'
Onroerendezaakbelasting niot woningen olgonaren*
Inwoners
Inwoners ' ' txi.f.bui. Kom
kamen > 500 adressen
woz-waarde nlot woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, mot een 'aag inkomen
Huishoud, mei ecn laag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers
ABW Echoalriadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
E e noudcrhu ishou dens
Lokaal klantenpotentieel
Regktnaal klantcnpotenileel
Lcerllngon SO
Leerlingen VQ
Extra groei jongeren
Exlra groei leerlingen VO
Land
Land ' bodemfaclor gemeente
Land 'bodem totaal
Binnenwater
Buitenwaler
Opp, beb. bin, kom, * bodemf. kom
Opp. beb. bui. k o m . ' tm.f.bui, kom
Opponrtaktö bebouwing totaal
Woon ruimt on
Woonruimten ' tHJ.f. bebouw, kom
W o o n r u i m t e n ' bodem totaal
Opp, hislor, kernen « 40 ha
Opp. histor. Kernen 40-65 ha
Opp, histor, kemon > 65 ha
Lengte historisch waier
Hist, aant, woning, in bew. oorden
Hist. aant. woning, in hisl, kernen
isv (s)
isv (b)
Omgevingsadressendichtheid'wrnOOO
Omgevingsadressendichtheid 'tjodem totaal
Oeveriengte ' bod,fac,totale gcm.
O o v o r l , ' dichth. * bod,fac,ltiialc g e m .
kernen aantal
Kemen ' botact-tniiien beb, kom
Bedrijfsvestigingen
Vast bedrag voor iedere gemeente
Vastbedrag Nassau
Vast bedrog Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: Inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >7500
qrooikornon

135

K r i m p o n e r w a a r d (K6)
Inkomston
por Inwoner
(X

-77
-12
-15
207
0
5
6
90
21
2
14
34
23
1
24
6
12
S
65
d
0
31
0
3
10
13
0
1
0
33
5
A
116
27
11
1
0
0
1
3
2
0
0
45
0
6
27
4
11
10

s

0
0
0
0
0
0

Ui

(a

Ultkonngoni'
riolering
herindeling
supplelie-uitkering
suppletieOZB
Anikel 12-ultkcring / ICL bijdrage Lelystad
WUW
ConectiabBdrag VHROSV
De Pater - Van dor Meor
Knelpunten verdeelproblemaiiek
Tskjc
Reg. Ptatlorma (raudeb
Bibihilhekcn
Combinatiefuncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermist! andeling
Amendemenl Tang Spekman
Beeldende kunst cn vormgeving
Be won e rsi nit ia tieven wijken GIB
Be wone rsi nlt ia tia ven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan sport on bewogen
Pilol gemengde scholen
Pilot W E
Poiarisalie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uil etnische minderheden
Wij'kactieplan nen
Totaal algomono uitkeringen
•

1.343
0
-642
735
0
17
•55
99
88
0
0
95
0
0
6795
237
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.676

Zonder uitkeringsfactor (= 1,3B3)

C FlO

136

16
0
-8
9
0
0
•1

1
1
0
0
1
0
0
82
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
690
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BIJLAGE 2H

OPBOUW ALGEMENE UITKERING HERINDELINGSVARIANT
BERGAMBACHT, NEDERLEK, OUDERKERK, SCHOONHOVEN EN
VLIST (KS)

Gemoente
Joar
Inwoners
Woonnjimten

Krimpencrwaa rd (K5)
2009
53.986
22.389
Inkomsten
Krimpenerwaard (K5)

Verdeelmaatstaf
f xflOOOi
Onroerendesaakbslasling woningen*
Onroerendezaakbelasting niet-woningen gebruikers'
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren'
inwoners
inwoners * ' bo.f.bui. Kom
kemon > 500 adressen
v/oz-waardc niet woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, mel een laag Inkomen
Huishoud, met een laag inkomen (drempel)
Bijstandsonivangors
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal kiantenpotentieel
Regionaal kiantenpotentieel
Leerlingen SO
Leerlingen VO
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Lnnd
Land * bodemfaclor gemeente
Land *bodem totaal
Binnenwater
Buitenwater
Opp. beb. bin. kom. ' bodemf. kom
Opp. beb. bui. kom. ' bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebouwing totaal
Woonruimten
Woonruimten ' bo.f. bebouw, kom
Woonruimten' bodem tolaal
Opp, hislor, kernen < 40 ha
Opp. hislor, kemen 40-65 ha
Opp. hislor. kemen > 65 ha
Lengle historisch water
Hisl. aanl. woning, in bew. oordon
Hisl, aanl. woning, in hist, kernen
l5v(a)
isv (b)
Omgevingsadressendichtheid *wr/1000
Omgevingsadressendichtheid *bodem totaal
Oeverlengte ' bod.lac.totale gem.
Oeverl. ' dichih. * bod.fac.totale gem.
kernen aanlal
Kernen ' bo.lacl.buiten beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vasl bedrag voor iedere gemeente
Vasl bodrag Nassau
Vast bedrag Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden; inwoners >7500
groeikernen

137

-4,249
•748
•928
11.153
0
404
386
4.887
1.056
118
761
1.644
1.051
99
1.164
392
654
223
3.178
88
0
1.776
0
184
764
1.032
-35
69
0
1.913
396
258
6.109
1.414
593
76
0
0
71
180
167
32
11
1.598
7
483
1.480
341
917
580
393
0
0
0
0
0
0

Krimpenerwaard (K5)
inkomston
per iriwoncr
(X

-79
-14
-17
207
0
7
7
91
20
2
14
34
19
2
22
7
12
4
59
2
0
33
0
3
14
19
-1
1
0
35
7
5
113
26
11
1
0
0
1
3
3
1
0
30
0
9
27
6
17
11
7
0
0
0
0
0
0

K,
V
lg

Uitkeringen:*
riolering
herindeling
suppletie-uitkering
suppletieOZB
Artikel 12-uitkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrag VHROSV
De Pater • Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms (raudeb
Bibliotheken
Combinatiefuncties
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunst en vormgeving
Bewonersinitiatieven wijken 0 1 8
Bewonersinilialieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan spon en bewegen
Pilol gemengde scholen
Pilot W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uil etnische minderheden
Wijkaclieplannen
Totaal algemene uitkeringen
'

1.276
0
•452
266
0
0
-22
97
85
0
0
62
0
0
4,512
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.355

Zonder uilkeringsfactor (=1,383)

C irio

138

24
0
-8
5
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
84
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
894

to

a

BIJLAGE 21

OPBOUW ALGEMENE UITKERING HERINDELINGSVARIANT
BERGAMBACHT,OUDERKERK, SCHOONHOVEN EN VLIST ( K 4 )

I-*
Krimpenerwaard (K4)
2009
39.658
16.309

Gomccnte
Jaar
Inwoners
Woonruimten

Inkomston
Krimpcnorwaard (K4)
Vordoolmaatstaf
( x f 1000)
Onroerendezaakbelasting woningen*
Onroorendezaakbelasting niet-woningan gebruikers'
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren'
inwoners
inwoners ' ' bo.f.bui. Kom
kernen > 500 adressen
woz-waarde niel woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, met een taag inkomen
Huishoud, met een laag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokaal kiantenpotentieel
Regionaal kiantenpotentieel
Leerlingen SO
Leerlingen VO
Exlra groei jongeren
Extra groei leerlingen VO
Land
Land * bodemfactor gemeente
Land 'bodem tolaal
Binnenwater
Bultenwater
Opp. beb. bin, kom. * bodemf. kom
Opp. beb. bui. kom. * bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebou^iving tolaal
Woonruimten
Woonruimten * bo.f. bebouw, kom
Woonruimten * bodem lotaal
Opp. hislor. kernen < 40 ha
Opp. histor, kernen 40-65 ha
Opp, hislor. karnen > 65 ha
Lengte historisch water
Hlsi, aant. woning, in bew, oorden
Hist. aant. woning, in hist, kernen
isv (a)
Isv (b)
Omgevingsadressendichtheid 'wr/1000
Omgevingsadressendichiheid 'bodem totaal
Oeverlengte * bod.lac.totale gem.
Oeveri.' dichih.' bod.fac.tolale gom.
kernen aantal
Kernen * bo.facl.buiten beb. kom
Bedrijfsvestigingen
Vast bedrag voor iedere gemeente
Vast bodrag Nassau
Vast bedrag Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >7500
groeikernen

139

-3.152
-588
•730
8.196
0
314
304
3.654
765
85
545
1,307
716
82
631
287
570
156
2.408
71
0
1,061
0
0
622
846
•29
47
0
1.489
345
202
4.450
1.065
438
76
0
0
71
94
167
24
7
1,081
5
416
1.165
256
687
451
393
0
0
0
0
0
0

Krimpenerwaard (K4)
Inkomston
per inwonor
(X

-79
-15
-18
207
0
8
8
92
19
2
14
33
18
2
21
7
14
4
61
2
0
27
0
0
16
21
-1
1
0
38
9
5
112
27
11
2
0
0
2
2
4
1
0
27
0
10
29
6
17
11
10
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:*
riolaring
herindeling
suppletie-uitkering
suppletieOZB
Anikel 12-uilkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrag VHROSV
De Pater - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms fraudeb
Bibliotheken
Combinaiielunclies
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten Inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendemenl Tang Spekman
Beeldende kunsl en vormgeving
Bewonersinitialieven wijken G18
Bewonersinitiatieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
CuUuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan spon en bewegen
Pilot gemengde scholen
Pilot W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uit etnische minderheden
Wijkaclieplannen
Totaal algemono uitkeringen
*

1.043
0
•342
216
0
0
•14
79
66
0
0
45
0
0
3.150
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.648

Zonder uitkeringsfactor (=1.383)

QrFLO

140

26
0
-9
5
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
79
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
897

BIJLAGE 2J

OPBOUW ALGEMENE UITKERING HERINDELINGSVARIANT
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN NEDERLEK ( K 2 ]

w
Gomoonto
Jaar
Inwoners
Woonruim ton

Krimpenerwaard (K2)
2009
43.115
18.662
Inkomston
Krimpenerwaard {K2}

Vcrdoolmoatstat
( X 1 1000 )
Onroerondozaakbelasling woningen'
Onroerendezaakbelasting niet-woningen gebruikers'
Onroerendezaakbelasting niet woningen eigenaren'
inwoners
inwoners * * bo.l.öul. Kom
kernen > 500 adressen
WOZ-waardc niet woningen (min)
Jongeren
Ouderen
Ouderen 75-85 jaar
Huishoud, met cen laag Inkomen
Huishoud, mcl oon laag inkomen (drempel)
Bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Eenouderhuishoudens
Lokoal klanienpotontieel
Regionaal kiantenpotentieel
Leerlingen SO
Leerlingen VO
Extro groei jongeren
Extro grooi leerlingen VO
Land
Land ' bodemfaclor gemeente
Land 'bodem totaal
Binnenwater
Buitcnwalor
Opp. beb. bin, kom. ' bodemf. kom
Opp. beb, bui. kom. * bo.f.bui. kom
Oppervlakte bebouwing lotaal
Woonruimten
Woonruimten ' bo.f. bebouw, kom
Woonruimten ' bodom totaal
Opp, hislor. kornen < 40 ha
Opp. histor. kernen 40-65 ha
Opp, histor. kernen > 65 ha
Lengto historisch water
Hisl. aant. woning, in bew. oorden
Hisl. aenL woning, in hist, kernen
Isv (a)
Isv (b)
Omgevingsadressendichtheid *wr/1000
Omgevingsadressendichtheid 'bodem totaaJ
Oeveriengte * bod.fac.lotale gem,
Oeverl. ' dichih. ' bod.fac.lolale gem.
kernen aantal
Kornon ' bo.led,buiten beb. kom
Bedrijlsvostigingon
Vast bodrag voor iedere gemeente
Vasl bedrag Nassau
Vast bedrog Waddengemeenten
wadden: inwoners <2500
wadden: Inwoners 2501-7500
wadden: inwoners >7500
qroeikornon

141

Krimponerwaard (K2)
inkomston
por inwonor
f X

-3.221
-439
-545
8.911

•75
•10
-13
207

0
135
227

0
3
5
87
22
3
15
36
28
2
30

3.763
963
110
637

1.538
1,202
105

1,308
341
438
229

2.809
187
0

1.536
0
250
182
235
-8
28
0

1.208
83
141

5.147
1.120
470
0
0
0
0
131
0
14

16

2.669
10
86
871
85
226
354
393
0
0
0
0
0
0

e

10
5
65
4

0
36
0
6
4
5
0
1
0
28
2
3
119
26
11
0
0
0
0
3
0
0
0
62
0
2
20
2
5
8
9
0
0
0
0
0
0

Uitkeringen:*
riolering
herindeling
suppletie-uilkering
suppletieOZB
Ariikel 12-uitkering / ICL bijdrage Lelystad
WUW
Correctiebedrag VHROSV
De Pater - Van der Meer
Knelpunten verdeelproblematiek
Tsioc
Reg. Platforms Iraudeb
Bibliotheken
Combinaliefunclies
Drank en horecaWet
WMO
Uitvoeringskosten inburgering
Aanpak kindermishandeling
Amendement Tang Spekman
Beeldende kunst en vormgeving
Bewonersinitialieven wijken G18
Bewonersinitiatieven wijken G31
Compensatie dienstauto's
Cultuurparticipatie
Homo emancipatie
Actieplan sport en bewegen
Pilot gemengde scholen
Pilol W E
Polarisatie en radicalisering
SLOK
Taaicoaches
Vrouwen uil etnische minderheden
Wijkaclieplannen
Totaal algemene uitkeringen
'

300
0
-299
519
0
17
-41
19
22
0
0
49
0
0
3.646
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.262

Zonder uitkeringsfactor (=1,383)

©IFLO
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7
0
-7
12
0
0
-1
0
1
0
0
1
0
0
85
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
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BIJLAGE 3 FINANCIËLE AANDACHTSPUNTEN B I J HERINDELING
Begroting algemeen
1. Stel voor het eerste jaar een begroting op, gebaseerd op 'aanvaard' beleid.
Neem voor nieuw beleid eventueel een stelpost op.
2. Stel een meerjarenraming op, gebaseerd op aanvaard beleid.
3. De paragrafen waarin de raad de beleidskaders aangeeft zullen in het eerste jaar
noodgedwongen op hoofdlijnen zijn gebaseerd op basis van de paragrafen van
de oude gemeenten. Met name de beleidskaders voor het onderhoud van
kapitaalgoederen kunnen grote budgettaire gevolgen hebben. Start daarom
alvast met het opstellen van beheerplannen voor alle kapitaalgoederen (of laat
dat doen) voor de nieuwe gemeente, met diverse scenario's. Dan zijn die tijdig
klaar en kan de nieuwe raad een kader vaststellen.
4. Inventariseer of de beheerplannen van kapitaalgoederen volledig zijn verwerkt in
de begroting en meerjarenraming.
5. Inventariseer het eventuele achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen en
ga na of het eventuele Inlopen hiervan volledig in de begroting en de
meerjarenraming is verwerkt.
6. De frictiekosten van herindeling mogen niet worden geactiveerd en komen ten
laste van de exploitatie.
7. Blj de voorbereiding van de balanspositie van de nieuwe gemeente dienen de
volgende onderdelen een rol te spelen: waarderingsgrondslagen, activerings- en
passlveringsmethoden, afschrijvingen (BTW-component), boekwaarden en
investeringen, de verhouding reserves gedeeld door de boekwaarden, aandelen
en deelnemingen. Streef er naar dit in de jaarrekening van het vooriaatste jaar
voor herindeling geüniformeerd te hebben.
8. Maak inzichtelijk hoe exploitatieresultaten van de drie gemeenten meerjarig
worden beïnvloed door onttrekkingen/stortingen aan reserves/voorzieningen.
9. Inventariseer in hoeverre plannen voor nieuw beleid zijn verwerkt in de
meerjarenraming van de drie gemeenten (met name grote
investeringsprojecten, die nog niet uitgevoerd worden),
10. Inventariseer specifieke risico's in de drie gemeenten en bezie in hoeverre voor
deze risico's al een voorziening is getroffen.
11. Inventariseer hoe het komt dat de reinigingsrechten in de drie gemeenten
verschillen en bepaal beleidskeuzen en ambitieniveaus ten aanzien van
toekomstige wijze van inzameling, inclusief de gevolgen daarvan voor de
tariefstelling.
12. Maak verschillen in uitgangspunten/kaders duidelijk, zodat de raad wordt
gewezen op keuzemogelijkheden.
13. Loop door de begroting en inventariseer het hierin opgesloten beleid: is er nog
sprake van een inzet van 1/30 deel van de algemene reserve; BCF beleid; hoe
worden subsidies afgerekend; ramen behoedzaamheidsreserve;
rentetoerekening reserves; beleid uit de verordeningen ex artikelen
2 l 2 / 2 l 3 / 2 l 3 a van de Gemeentewet; beleid nota reserves en voorzieningen;
indeling kostenplaatsen.
14. Zorg dat de gemeenten 'schoon over' gaan, dat wil zeggen rekeningen en
begrotingen zijn opgesteld volgens de eisen die het BBV daaraan stelt.
15. Zorg dat de financiële administratte ruim voor de herindeling op orde is, zodat de
nieuwe gemeente niet met onbekende financiële risico's te maken krijgt.
8e/ast/ngen
16. De Wet arhi geeft voorschriften van belang voor de gemeentelijke belastingen
(artikelen 28, 29 en 30).
17. Harmoniseer de belastingenverordeningen al zoveel mogelijk In de jaren voor de
herindeling.
Wethouders/personeel
18. De Wet arhi bepaalt dat de overgang van personeel onderwerp van overieg is
met de vakcentrales (artikel 79).
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19. Het wachtgeld van de voormalige wethouders dient door de nieuwe gemeente
betaald te worden. De wachtgeldverplichtingen voor burgemeesters komen niet
voor rekening van de gemeente.
20. De Wet arhi bevat bepalingen over de positie van de gemeentesecretaris,
griffier, comptabele, kassier, ambtenaar van de burgeriijke stand, overige
ambtenaren en onderwijzend personeel.
2 1 . Beoordeel of en op welke wijze een vacaturestop noodzakelijk is en op welke
wijze bij noodzakelijke vacatures vervulling intern, intergemeentelijk, regionaal
of anderszins tijdelijk kan worden vervuld om inhuur van externen zo veel
mogelijk te beperken.
22. Zoek naar methoden waardoor wachtgeld of andere regelingen zo beperkt
mogelijk toegepast hoeven te worden.
2J, Naast deze financieel getinte suggesties wordt ook verwezen naar hoofdstuk 5
ult de brochure Inspelen op herindelingseffecten^, waarin specifieke suggesties
met betrekking tot de kwalitatieve ontwikkeling van de ambtelijke organisatie
worden genoemd.
Gemeenschappelijke regelingen
24. Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend gemeenten deelnemen die
tot één nieuwe gemeente worden samengevoegd komen te vervallen op de
datum van herindeling. De overige gemeenschappelijke regelingen blijven
vooriopig van kracht. Wel dienen binnen zes maanden de uit de gewijzigde
indeling voortvloeiende voorzieningen te worden getroffen, zoals een financiële
regeling in verband met het uit- of toetreding van gemeenten.
Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
25. Voeg de t>&w-vergaderingen snel samen, zodat de colleges (stuurgroep) op de hoogte
zijn van besluiten van elkaar.
26. Let op knelpunten In de bezetting tot aan de fusiedatum; kijk of er al onderling
uitgewisseld kan worden.
27. Doe vanaf het begin al veel samen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke aanpak
rechtmatigheidscontrole en rekenkamer(functie).
28. Automatiseringspakketten: maak de afweging tussen de diverse pakketten.
29. Neem onderling elkaars stukken uit de budgetcydus door.
30. Zorg dat de archieven bijgewerkt zijn.

8

Inspelen op herindelingscffectcn. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997,
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BIJLAGE 4

CHECKLIST BEGROTING 2 0 1 0 OP AANWEZIGHEID VAN I N BBV VOORGESCHREVEN
ONDERDELEN

Bergambacht

Krimpen aan
don IJssel

NedeHek

Ouderkerk

Schoonhovon

Vlist

Prtïgrammaplan

ja

ja

Ja

ja

ja

Ja

Paragrafen

ja

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

Overzicht van baten en lasten

ja

Jo

Ja

Ja

Ja

Ja

Uiteenzetting van de financiële positie

ja

ja

Ja

Ja

ja

Ja

zijn de geraamde inkomsten aangegeven

ja

ja

ja

Ja

ja

Ja

is het beleid tav lokale heffingen aangegeven

ia

Ja

ja

ja

Ja

Ja
Ja

BBV-ASP ECTEN
Beval de begrotinp de volgondo elementen:
Beleidsbegroling:

Financiële begroting

Paragrafen:
Lokale heffinqen

Is er een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

ja

Ja

Ja

Ja

ja

is €r een aanduiding van de Icri<a1e lastendruk

ja

Ja

ja

ja

ja

Ja

is er een beschrijving van het kwijtsche1dingst)eleid

ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

blijft de gemeente onder de macronorm

Ja

ja

Ja/neo

ja

ja

Ja

is het beleid opgenomen over de capaciteit en de risico's

ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

zijn de risico's volledig toegelicht (kwantitatief en
kwalitatief)

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

neo

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

nee

Ja

Ja

ja

neo

Ja

ja

Ja

neo

ja

Ja

nee

noc

ja

Ja

ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

ja

nee

ncc

Ja

Heeft de gemeente een beleidskader

nee

Ja

ja

Ja

ja

ia

Is het gewenste kwaliteilsniveau benoemd?

nee

Jal)

ja

Ja

ja/nee

ja

ja

Ja 1)

ja/ncc

Ja

nee

Ja

ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

neo

nee

Ja

nee

ncc

Ja

n.v.t

nee

nee

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

ja

Weerstandsvermogen

virordt de capaciteit vergeken met de risico's
is een norm voor de minimum omvang van de capacileil
wordt er een relalie met andere paragrafen/programma's
gelegd
is de paragraaf zelfstandig leesbaar
is de algemene reserve vrij beschikbaar

Onderhoud kapitaalgoederen

Zijn de uit het beleidskader voortvloeiende financiële
consequenties aangegeven?
Is rekenirig gehouden mei de Wel gemeentelijke
watenaken?
Is het uitgeweritt in een verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan?
Indien er risico's zijn; wordt er een relatie gelegd met de
paragraaf weerstandsvermogen
Is de paragraaf zelfstandig leesbaar

1) deze informatie is echter niet in de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen opgenomen

BBV-ASPECTEN

Bergambacht

K r i m p e n aan
d e n IJssel

Nederlek

Ouderkerk

Schoonhoven

Vlist

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Financiering
is de berekening van de kasgeldlimiet opgenomen

nee

nee

nee

is de berekening van de renterisiconorm opgenomen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

blijft men binnen de renterisiconorm

Ja

ja

ja

ja

Ja

ja

Is het EMU saldo opgenomen

Ja

ja

ncc

ja

Ja

ja

Is de paragraaf zelfstandig leesbaar

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

wordt de kasgeldlimiel overschreden

Bedriifsvoering
wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens en de
voorlgang
worden alle bedrijfsvoeringsaspecten toegelichl

ja

ja

ja

neo

ja

ja

Zijn er bijzonderheden/risico's

Ja

Ja

nee

neo

noc

nee

Is de paragraaf zelfstandig leesbaar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

is de rnanciële functie adequaal ingericht
staan er bijzonderheden in hel accountantsrapport of in
hel rappori van de rekenkamer

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

nee

Ja

nee

nee

noo

ncc

ia

Ja

ja

Ja

ncc

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

nee

Ja

Ja

Ja

Verbonden panijen
is de visie opgenomen (mede in relatie tot de
programma's)
zijn de beleidsvoornemens over verbonden partijen
opgenomen
worden de verbonden partijen toegelicht

Ja

Ja

Ja

Ja

zijn de financiëie consequenlies en risico's aangegeven

nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Indien er risico's zijn: wordt er een relatie gelegd met de
paragraaf weerstandsvermogen

neo

Ja

Ja

Ja

nvt

nee

ja

Ja

ja

Ja

Zijn er grondexploitaties in uitvoering?

nvt

Ja

ja

neo

neo

Zijn er kostprijsberekeningen aanwezig?

nvt

Ja

Ja

ja/ncc

nee

Ja

Worden deze kostprijsberekeningen minimaal eens in de
twee jaar geactualiseerd?
is er een nota grondbeleid? (max 4 jaar oud) en/of is de
toelichting in de paragraaf toereikend?

nvt

Ja

nee

ja/nce

nvt

ja/neo

nvt

?

nee

Ja

Ja

nee

Zijn er beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor
grondzaken in relalie tot de risico's van de grondzaken in
de paragraaf opgenomen?
Indien er risico's zijn: wordt er een relatie gelegd met de
paragraaf weerstandsvermogen
is de paragraaf zelïstandig leesbaar

nvt

Ja

Ja

noc

ja

nee

nvt

Ja

Ja

nvt

nvt

nee

nvt

Ja

nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

ja

Is de paragraaf zelfstandig leesbaar

ja

Grondbeleid
ja

Bolcidsbcqroting:
Beval het programmaplan per programma:
De doelstelling

146

ta

a

a
a
BBV-ASPECTEN

Bergambacht

Krimpen aan
dcn Ussel

NedeHek

Ouderkerk Schoonhovon

Vli all
IJ^

nee

ja

Ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

J

Lokale helfingen. waarvan besteding niet gebonden is

ja

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

Algemene uilkeringen

Ja

ja

ja

ja

ja

Ja

Dividend

Ja

ja

ja

Jo

noo

Ja

Ja

Ja

ja

ja

ja

Ja

nee

noe

ja

Ja/nee

noc

ja

Ja

noo

ja

Ja

Ja

Ja

Hel beoogde maatschappelijk elfect
Een raming van baten en lasten

Bevat het overzichl algemene dekkingsmiddelen:

Saldo financieringsfunctie
Saldo compensabele BTW / uilkering BCF
Overige dekkingsmiddelen

Financiële beqroting:
Beval hel overzicht van baten en lasten de volgende
elementen (art. 17 BBV)
Raming baten en lasten per programma (onderdeel) en
hot saldo
Toelichting daarop

Ja

Ja

ja

)a

ja

Ja

Ja

Ja

ja

ja

neo

Ja

Uiteenzetting financiële positie

Ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

Toelichting daarop

ja

Ja

ja

ja

Ja/nee

Ja

Raming algemene dekkingsmiddelen

ja

ja

Ja

Ja

Ja

ja

Bedrag voor onvoorziene uitgaven

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Het geraamde resullaat voor bestemming

ja

Ja

Ja

noo

Ja

ja

Ja

Ja

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per
programma
Het geraamde resultaat na bestemming

Ja

Ja

Ja

nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

Het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar

ja

ja

ja

ja

Ja

Ja

Hel geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na
wijziging

Ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

Hel geraamde bedrag van het begrotingsjaar

ja

Ja

Ja

ja

ja

Ja

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Oorzaken van aanmerkelijke verschillen

ja

noo

Ja

Ja

ncc

ja

Een overzicht van geraamde incidentele balen en lasten

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

nee

nee

Ja

ja

ja

Bestaand beleid

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bevat de toelichtino op het overzicht van baten en laslen
de volqende elementen fan, 19 BBVl;

Berekeningen van de aandelen in het EMU saldo
Beypl de uiteenzetting van de financiële positie (art. 20
BBV):
Een raming van de rmanciële qevolqen van:

Nieuw beleid

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

Verplichtingen van vergelijkbaar niveau gerelateenj aan
jaariijks terugkerende arbeidskosten

Ja

Ja

nee

noo

Ja

ja

Investeringen met economisch nut

Ja

ncc

Ja

Ja

ja

Ja

Ja

noo

ja

ja

Ja

Ja

Investeringen in de openbare ruimte met maatsch. nut

147

Bergambacht

K r i m p e n aan
den Ussol

Nederiek

Ouderkerk

Schoonhovon

Vlist

ncc

nee

Ja

ja

Ja

Ja

De stand en hel verioop van de reserves

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

De stand en hel verloop van de voorzieningen

ja

jo

Ja

Ja

Ja

Ja

BBV-ASPECTEN

Gegevens aangaande de financiering

Ja
Beval de toelichtino vftn de finandële positie de volgende
elementen (art. 21 BBV);
Do gronden waarop de ramingen zijn gebaseenj

Ja

ja
Ja

ja/ncc

jo

ja

Ja

ja

Ja

Ja

Jo

jo

nee

ja

ja

Ja

Ja

Bevat de meerjarenraming (art 22 BBV) een raming met
de financiële gevolgen v o o r
Bestaand beleid

JO

ja

Ja

ja

ja

ja

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

Jo

Nieuw beleid

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

jo

Toelichting daarop

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Ja

ja

ja

Toelichting op belangrijksie ontwikkelingen ten opzichte
van vorig begrotingsjaar

ja

nee

ja

Toelichting op belangrijksie ontwikkelingen ten opzichte
van vorig begrotingsjaar
Meeriarenraming:

Bevat de loelichling van de meeriarenraminq (art 23 BBV):

Informatie voor derden MV3 - art 71 en 72 BBV);
Is in het kader van de IV3 bij de begroiing aangeleverd/
Zo ja. voldoet deze aan de BBV eisen

ncc

Ja

nee

neo

ja

noe

Ja/nce

ja/nec

Ja/neo

Ja/neo

ja

ncc
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BIJLAGE 5

RELEVANTE BBV-VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE
BEGROTING EN DE MEERJARENRAMING

H o o f d s t u k I I . De b e g r o t i n g en de t o e l i c h t i n g
Titel 2.1 Algemeen
Artikel 7
1. De begroting bestaat ten minste uit:
a. de beleidsbegroting;
b. de financiële begroting,
2. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit:
a. het programmaplan;
b. de paragrafen.
3. De financiële begroting bestaat ten minste uit;
a. het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
b. de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.
T i t e l 2.2 Het p r o g r a m m a p l a n
Artikel 8
1. Het programmaplan bevat de te realiseren programma's, het overzicht van
algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien.
2. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten.
3. Het programmaplan bevat per programma:
a. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten;
b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken;
c. de raming van baten en lasten.
4. De provincie onderscheidenlijk gemeente kan de baten en lasten per programma
verdelen in de onderdelen baten en lasten voor prioriteiten en voor overig,
5. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTWcompensatiefonds;
f. overige algemene dekkingsmiddelen.
6. Het bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel of
per programma.
T i t e l 2.3 De p a r a g r a f e n
Artikel 9
1. In de begroting worden in afzonderiijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd
met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale
heffingen.
2. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende
aspect bij de provincie onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is:
a. lokale heffingen;
b. weerstandsvermogen;
c. onderhoud kapitaalgoederen;
d. financiering;
e. bedrijfsvoering;
f. verbonden partijen;
g. grondbeleid.
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A r t i k e l 10
De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste:
a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Artikel 11
1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet
begrote kosten te dekken;
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële
betekenis kunnen zijn In relatie tot de financiële positie.
2, De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
A r t i k e l 12
1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste
de volgende kapitaalgoederen:
a. wegen;
b. riolering;
c. water;
d. groen;
e. gebouwen.
2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
A r t i k e l 13
De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleldsvoomemens
ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.
A r t i k e l 14
De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van
zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.
A r t i k e l 15
De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die
zijn opgenomen in de begroting;
b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.
A r t i k e l 16
De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:
a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van
de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het
grondbeleid uitvoert;
c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale
grondexploitatie;
d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de
risico's van de grondzaken.
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T i t e l 2.4 Het o v e r z i c h t van b a t e n en l a s t e n e n d e t o e l i c h t i n g
A r t i k e l 17
Het overzicht van baten en lasten bevat;
a. per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten
en het saldo;
b. het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde
bedrag voor onvoorzien;
c. het geraamde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b;
d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
e. het geraamde resultaat na bestemming, volgend ult de onderdelen c en d.
A r t i k e l 18
In de besluiten tot wijziging van de begroting wordt per programma en, indien
aanwezig, per programmaonderdeel, de mutatie en het nieuwe geraamde bedrag
vastgesteld.
A r t i k e l 19
De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste:
a. het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag
van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het
begrotingsjaar;
b. de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en, in geval van aanmerkelijk
verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk
voorvorig, begrotingsjaar de oorzaken van het verschil;
c. een overzicht van de geraamde Incidentele baten en lasten.
T i t e l 2.5 De u i t e e n z e t t i n g v a n de f i n a n c i ë l e p o s i t i e en de t o e l i c h t i n g
A r t i k e l 20
1. De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het
begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid
dat in de programma's is opgenomen.
2. Afzonderlijke aandacht wordt ten minste besteed aan:
a. de jaariijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume;
b. de Investeringen; onderscheiden ln investeringen met een economisch nut en
investenngen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut;
c. de financiering;
d. de stand en het verioop van de reserves;
e. de stand en het verioop van de voorzieningen.
Artikel 2 1
De toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie bevat ten minste de
gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en een toelichting op belangrijke
ontwikkelingen ten opzichte van de uiteenzetting van de financiële positie van het
vorig begrotingsjaar.
H o o f d s t u k I I I . De m e e r j a r e n r a m i n g en de t o e l i c h t i n g
A r t i k e l 22
1. De meerjarenraming bevat een raming van de financiële gevolgen voor de drie
jaren volgend op het begrotingsjaar, waaronder de baten en de lasten van het
bestaande en het nieuwe beleid dat in de progranima's ls opgenomen.
2. Artikel 20, tweede lid, Is van overeenkomstige toepassing.
A r t i k e l 23
De toelichting op de meerjarenraming bevat ten minste de gronden waarop de
ramingen zijn gebaseerd en een toelichting op belangrijke ontwikkelingen ten
opzichte van de meerjarenraming van het vorig begrotingsjaar.
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BIJLAGE 6A

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN GEMEENTE BERGAMBACHT
VERGELEKEN MET OE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS
2009

Gemocnto
Jaar
Inwoners

Bergambachl
2009
9,517

^ l ZJó
^ ^

Netto
laston

Gemoonto
fonds
uitkering

Cluster

(>

(X

Inkomst onclustors
Onroerendezaakt>elaslingen
Algemene uilkenng
Overige eigen middelen (OEM)
Mulalies reserves

Ultanvcn clustors
Bostuur
Bestuursorganen
Algemene ondersteuning
Voorzlonigon bevolking
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Educatie
Kunst en ontspanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bebouwing on omgeving
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stadsvernieuwing
Reiniging
Openbare orde en veiligheid
Fysiek milieu
Oponboro ruimto
Riolering
Groon
Wegen en water
Ovorlgon
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Saldo na bestemming

Verschil
por inw.

(X

(X

11.005

-9,760

1.245

131

1.898
8.131
765
211

-1.469
-8,291
0
0

429
-160
765
211

45
-17
80
22

-11.005

9,760

•1.245

• 131

-2.127
-706
•1.421

1,078
539
539

-1.049
-167
-662

-110
•16
-93

-5.049
-427
-2.386
-750
-902
-308
-276

4,334
368
2.111
961
742
4
146

-715
-59
•275
211
-160
-304
-128

-75
•6
-29
22
-17
-32
-13

-1.556

1.131

-425

-45

-156
108
•999
-509

339
-175
617
350

183
•67
•382
-159

19
-7
-10
-17

•2.273
124
•623
-1,774

3,103
220
728
2,155

831
344
105
382

87
36
11
40

0

114
0
70
44

114
0
70
44

12
0
7
5

0

1

Verschil
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BIJLAGE 6B

a
o
GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN g.
IJSSEL VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN U I T HET
\
GEMEENTEFONDS
ir»
2009

Gemoonto

Krimpen aan den IJssel
2009
28,807

Jaar
Inwoners

Gomoonto
fonds
ultkorlng
fx

,Notlo
laston
Cluster
(X
lnkomst<;ncl^stgrs
Onroerendezaaktwïlastingen
Algemene uilkering
Overige eigen middelen (OEIvl)
Mutaties reserves

Ultanvcnclusters
Bostuur
Bestuursorganen
Algemene ondersteuning
Voorzlonigon bovolklng
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Educatie
Kunst en ontspanning
Oudheid
Bovolkingszaken
Bobouwing cn omgovïng
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stadsvernieuwing
Reiniging
Openbare orde en veiligheid
Fysiek milieu
Oponbaro ruimte
Riolering
Groen
Wegen en water
Ovorlgon
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen

Verschil

Vorschll
por inw.

31.211

•29.150

2.061

72

5.113
25.488
1.299
-689

•3.491
-25.659
O
O

1.622
-171
1.299
-689

56
•6
45
-24

-31.213

29.150

•2.063

-72

-4.546
-1.728
-2.818

Z.S12
1.127
1.635

-1.734
-601
-1.133

•60
•21
•39

-17.117
•2.176
-6.828
•2.456
-4,198
-217
-1.242

16.146
2.280
7.159
3,659
2.568
59
421

-971
104
331
1.203
-1.630
-158
-821

-34
4
11
42
-57
•5
-29

-2.640

3.341

701

24

•549
236
•1.765
-562

1.277
•551
1.758
857

728
•315
-7
295

25
• 11
O
10

-6.910
21
-2.236
-1.695

6.501
52
2.303
4.146

•409
73
67
-549

-14
3
2
-19

0

350
0
469
-119

350
0
469
-119

12
O
16
-4

0

l

Saldo na bostommlng
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BIJLAGE 6C

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN GEMEENTE NEDERLEK
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN U I T HET GEMEENTEFONDS
2009

Gomoonto
Jaar
Inwoners

Nederlek
2009
14,308

^^lA
^

-

Notto
losten

Gemoonto
fonds
uitkering
(x

Clustor
(X

tnkomstonclustors
Onroerendeznaktwlastingen
Algemene uilkenng
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

Ultaavon clusters
Bostuur
Bestuursorganen
Algemene ondersleuning
Voorzlonigon bovolklng
Werk en inkomen
Maatschappeliike zorg
Educatie
Kunst en ontspanning
Oudheid
Bovolkingszaken
Bobouwing on omgeving
Volkshuisvesling. ruimtelijke ordening en
sladsvemieuviring
Reiniging
Openbare orde en veiligheid
Fysiek milieu
Oponbaro ruimto
Riolenng
Groen
Wegen en water
Overigen
Horindeling
Suppletie OZB
Diversen
Saldo na bestemming

Vorschil
pcr inw.

(x

(X

17.738

• 14.980

2.758

193

2.092
12.774
2.166
706

•1.792
-13.188
0
0

300
-414
2.166
706

21
-29
151
49

•17.738

14.981

-2.757

-193

-1.654
-704
•950

1.511
689
822

-143
-15
-128

•10
-1
-9

-6.901
-690
-3.927
•1.903
-1.674
-308
-399

B.179
1.000
3.554
2,243
1.076
93
, 213

•722
310
-373
340
-598
-215
-186

-50
22
-26
24
-42
-15
-13

-1.876

1.595

-281

-20

161
49
-1.267
•619

559
-268
846
458

720
-219
-421
-361

50
-15
•29
-25

•5.307
72
-2,702
•2.677

3.670
179
1.119
2.372

-1.637
251
-1.583
-305

-114
18
-111
-21

0

26
0
50
-24

26
0
50
-24

2
0
3
-2

0
l

Verschil
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BIJLAGE 6D

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN GEMEENTE OUDERKERK
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS

fa

2009

Ouderkerk
2009
8.156

Gemeente
Jaar
Inwoners

^ Z ;J,
^

"-ë

Notto
laston

Gomoente
fonds
uitkering
(x

Cluster
(X

Inkomstonclufitors
Onioerendozaakbelas tingen
Algomeno uilkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

Ultaavcnclustors
Bostuur
Bestuursorganen
Algemana ondersleuning
Voorzlonigon bevolking
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Educatie
Kunst en onispanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bebouwing on omgeving
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
siadsvemiouvinng
Reiniging
Openbaro orde en veiligheid
Fysiek milieu
Oponbaro rulmto
Riolering
Groen
Wegen en water
Ovcrigon
Horindeling
Supplelic OZB
Diversen
Saldo na bcstommlng

Vorschil
per inw.

(X

(X

8.902

•8.295

607

74

1.368
7.172
-12
374

-1.036
•7.259
0
0

332
-87
-12
374

41
-11
-1
46

-8.970

8.294

-676

•83

-897
^92
J05

926
473
453

29
-19
48

•2

-3.576
-344
-1.566
-591
-741
-70
-264

3.686
347
1.782
838
552
39
128

110
3
216
247
-189
-31
-136

-17

-1.579

966

-613

-75

-568
127
-732
-406

294
-147
532
287

-274
-20
•200
-119

•34
•25
-15

-2.918
-439
-805
-1.674

2.611
292
614
1.705

-307
-147
• 191
31

-38
-18
-23
4

0

105
0
88
17

105
0
88
17

13
0
11
2

0
f

Vorschil

-68l
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BIJLAGE 6E

GEMEENTEUJKE NETTOLASTEN GEMEENTE SCHOONHOVEN
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN U I T HET GEMEENTEFONDS
2009
Schoonhoven
2009
12.132

Gomoonto
Jaar
Inwoners

/^l ::i

->

^ ^
Gemoonto
fonds
uitkering

Notto
lasten
Cluster

(X

(X

Inkomstenclusters
Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

UllanvcnclustofG
Bostuur
Bestuursorganen
Mgemene ondersleuning
Voorzlonigon bevolking
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Educa lie
Kunsl en ontspanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bobouwing on omgeving
Volkshuisvesling, ruimtelijke ordening en
stadsvernieu wing
Reiniging
Openbare orde en veiligheid
Fysiek milieu
Oponbaro rulmto
Riolering
Groen
Wegen en water
Overigen
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Saldo na bestemming

Verschil
pcr inw.

(X

(X

14.501

-13.692

609

50

1.405
11.980
188
728

-1.462
-12.230
0
0

•57
-250
188
728

-5
-21
15
60

•14.458

13.690

-768

-63

-2.593
-738
-1.855

1.338
637
701

1.255
-101
1.154

-103
-8
-95

-7.103
-782
-3.029
-1.718
-970
-210
-394

8.254
1.159
3,130
2.302
1.156
307
200

1.151
377
101
584
186
97
• 194

95
31
8
48
15
8
-16

-2.271

1.403

-868

-72

-762
-108
-997
-404

528
-229
728
376

-234
-337
-269
-28

-19
-28
-22
-2

-2.491
93
-856
-1.728

2.757
72
956
1.729

266
165
100
1

22
14
8
0

0

-62
0
3
-65

-62
0
3
-65

•S
0
0
-5

0
1

Vorschil

-157,
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BIJLAGE 6F

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN VLIST VERGELEKEN MET DE
INKOMSTEN U I T HET GEMEENTEFONDS
2009

Vlist
2009
9,853

Gameonto
Jaar
Inwoners

Gomoonto
fonds
ultkorlng
(x

Notto
lasten
Cluster
(X

Inkomstonclustors
Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigon middelen (OEM)
Mutaties reserves

Bostuur
Bestuursorganen
Algemene ondersteuning
Voorzlenigon bovolklng
Werk en Inkomen
Maatschappelijke zorg
Educotie
Kunst en onispanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bobouwing on omgeving
Volkshuisvesling, rulmlolijke ordening en
stadsvemieuwing
Reiniging
Openbaro orde en veiligheid
Fysiek milieu
Opontuiro rulmto
Riolering
Groen
Wegen en water
Ovorlgon
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen

Vorschil
per inw.

Vorschil
(x

(X

11.241

-10,222

1.019

103

1,641
8.729
114

268

757

-1,373
-8,849
O
O

-120
114
757

27
-12
12
77

-11.241

10.221

-1.020

-104

-1.790
-570
-1.220

1.105
544
561

-685
•26
-659

-70
-3
-67

-4.365
-«33
-2.196
-489
-637
-125
-485

4.452
416
2.163
1.004
714
4
151

87
-17
-33
515
77
-121
-334

9
-2
8
-12
-34

-2.247

1.186

-1.061

-108

-787
120
-1,121
-459

355
-180
621
390

-432
-60
•500
-69

-44
-6
-51
-7

-2.839
-20
-629
-2.190

3.426
278
752
2.396

587
258
123
206

60
26
12
21

0

52
0
54
-2

52
0
54
-2

5
O
5
O

0

1

Saldo na bcstommlng
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BIJLAGE 6G

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN HERINDELINGSVARIANT
BERGAMBACHT, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, NEDERLEK,
OUDERKERK, SCHOONHOVEN EN VLIST ( K 6 }
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS

Gomoonto
Jaar
Inwonors

Krimpenerwaard (K6)
2009
82.773

Netto
laston

Gomoonto
fonds
uitkering
(x

Cluster
(X

Vorschil
(X

Verschil
por inw.
(X

94.397

•84.298

10.099

122

13.517
74.274
4,519
2,087

-10,622
-73,676
O
O

2.895
598
4.519
2.087

35
7
55
25

UitqavonclustorB

-94,624

84.299

-10.325

•125

Bostuur

-13,607
-1.938
-8,669

7.771
3.011
4.760

-5,836
-1.927
•3.909

-71
-23
-47

-46.111
-4.852
-19.932
-7.907
-9.122
• 1,238
-3,050

44.601
4.973
19.932
10.997
7,015
507
1.177

-1.510
121
O
3.090
-2.107
-731
-1.883

-18
1
O
37
•25
-23

-12.169

9.036

•3.131

-3S

-2.661
532
-6,881
-3,159

3.214
•1.551
4.710
2.665

553
-1.019
-2.171
-J94

7
-12
•26
•6

-22.737
-149
-7,851
-14.737

22.640
1.126
6,470
15,044

-97
977
-1.381
307

-1
12
-17
4

O

249
O
735
-486

249
O
735
-486

3
O
9
-6

~227j

1

-226'

Inkomstonclusters
On roerendezaakbolas lingen
Algemene uilkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

Bestuursorganen
Algemene ondersteuning
Voorzlonigon bevolking
Werk en inkomen
Maaischappeiijke zorg
Educatie
Kunst en ontspanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bebouwing on omgovïng
Volkshuisvesling, ruimtelijke onjening en
stadsvernieuwing
Reiniging
Openbare orde en veiligheid
Fysiek milieu
Openbare ruimto
Riolering
Groen
Wegenen waier
Overigen
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Saldo na bestemming

r~

S no

158

•9

ta
p
to

a
H
d

a
BIJLAGE 6H

GEMEENTEUJKE NETTOLASTEN HERINDELINGSVARIANT
BERGAMBACHT, NEDERLEK, OUDERKERK, SCHOONHOVEN EN
V L I S T (KS) VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN U I T HET
GEMEENTEFONDS

Gomoonto
Jaar
Inwonors

Krimpenenvaard [K5)
2009
53.966

J

Notto
toston

Gomoonto
fonds
ultkoHng

Cluster

(X

X

Inkomstenclusters
Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaiies reserves

Ultanvonclusiflrs
Bostuur
Bestuursorganen
Algemene ondersleuning
Voorzlonigon bevolking
Werk en inkomen
Maatschappeirike zorg
Educatie
Kunst en ontspanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bobouwing on omgeving
Volkshuisvesling, ruimtelijke ordening en
stadsvemieuwing
Reiniging
Openbare orde en veiligheid
Fysiek milieu
Oponbaro ruimte
Riolering
Groen
Wegen en water
Ovorlgon
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Saldo no bostommlng

Vorschil

Verschil
por fnw.

(X

(X

63.186

-55.487

7.699

143

8.404
48.786
3.220
2.776

-7.131
-48.356
0
0

1.273
430
3.220
2.776

24
8
60
51

-63.411

S5.4S8

•7,923

-147

-9.061
-3.210
-5.851

5.154
2,079
3,075

-3.907
•1.131
•2.776

•72
-21
-51

-28.994
-2.576
-13.104
-5,451
-4,924
-1.021
-1,818

26,514
2,946
12,745
7,350
4,252
448
773

•480
270
-359
1.899
•672
•573
-1.045

-9
5
-7
35
-12
-11
-19

-9.529

5.859

•3.670

-68

-2.112
296
•5.116
-2.597

1.970
-1.000
3.066
1.823

-142
-704
-2,050
-774

-3
-13
•38
-14

-15.827
•170
-5,615
-10,042

15,995
1.061
4,168
10.766

168
891
•1.447
724

3
17
-27
13

0

•34
0
266
-300

-34
0
266
-300

-1
0
5
-6

0
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1

1

•224)

1
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BIJLAGE 61

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN HERINDELINGSVARIANT
BERGAMBACHT, OUDERKERK, SCHOONHOVEN EN V U S T ( K 4 )
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS

Gomoente
Jaar
Inwoners

Krimpenerwaard (K4)
2009
.39.658

Gomoonto
fonds
uitkering
(x

Notto
laston
Clustor
(X

Inkomstcnclustors
Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mulalies reserves

UHqavenclusIcrs
Bestuur
Bestuursorganen
Algemene ondersteuning
Voorzlonigon bovolklng
Werk on inkomen
Maatschappelijke zorg
Educatie
Kunst en onispanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bobouwing cn omgeving
Volkshuisvesling. ruimteliike ordening en
sta d 5 vcm i e u Vli n g
Reiniging
Openbare ordo en veiligheid
Fysiek milieu
oponbaro rulmto
Riolering
Groen
Wegen on vtrater
Overigen
Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Saldo no bestemming

Verschil
(X

Verschil
pcrInw.
(X

45.449

-40.990

4.459

112

6.312
36.012
1.055
2,070

-5.340
-35.650
O
O

972
362
1.055
2,070

25
9
27
52

-45,674

40.990

-4.684

•118

-7.407
-2,506
•4.901

3.845
1.592
2.253

<3.562
-914
-2,648

-90
-23
-67

•20.093
-1.986
-9,177
-3,548
-3,250
-713
-1.419

20.499
2.090
9.191
5.106
3.180
355
577

406
104
14
1.558
-70
-358
-842

10
3
O
39
-2
-9
-21

-7,653

4.369

•3.284

-83

-2,273
247
-3,849
-1.778

1.438
-732
2,289
1,374

-835
-485
-1,560
-404

-21
-12
-39
-10

-10.521
-242
-2,913
-7,366

12.269

1.749
637

136
976

44
16
3
25

0

8
O
216
-208

8
O
216
•208

O
O
5
-5

-225

•6;

0
-225

160

879
3.049
8.341

liJ

io

BIJLAGE 6J

GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN HERINDELINGSVARIANT
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN NEDERLEK ( K 2 )
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS

O
A
^'^

IO
^
Gomoonto
Jaar
Inwonors

Krimpenenwaanj (K2)
2009
43.115

Notto
laston

Gomconte
fonds
uitkering

Cluster

Onroerendezaakbelastingen
Algemene uilkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

Ultaavenclustcrs
Bostuur
Besiuürsorganèn
Algemene ondersteuning
Voorzlonigon bovolklng
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Educatie
Kunst on ontspanning
Oudheid
Bevolkingszaken
Bobouwing on omgeving
Volkshuisvesling. ruimtelijke ordening en
stadsvemieuwing
Reiniging
Openbare ordo en veiligheid
Fysiek miliou
Oponbaro rulmto
Riolering
Groen
Wegen en water
Ovorlgon
Horindeling
Suppletie OZB
Diversen
Satdo na bostommlng

(X

48,949

•43.543

5,406

125

7.205
38.262
3.465
17

-5.283
•38.260
0
0

1.922
2
3.465
17

45
0
80
0

-48.951

43.544

•5.407

-125

-6.200
•2.432
•3.768

4.123
1.616
2.507

-2.077
-816
-1.261

-46
-19
-29

-26.018
-2.866
• 10.755
-4.359
-5.872
-525
-1.641

24.160
3.126
10.713
5.895
3.657
152
617

-1.858
260
-12
1.536
-2.215
•373
•1.024

•43
6
-1
36
•51

•4.516

4.827

311

7

•388
285
•3.032
-1.381

1,809
•819
2,531
1.306

1.421
-534
-501
-75

33
-12
-12
-2

•12,217
93
-4.938
•7.372

10.125
225
3.421
6.479

-2.092
316
-1.517
-893

-49
7
-35
-21

0

309
0
51S
•210

309
0
519
•210

7
0
12
-5

0
j

Vorschil
por inw.

(X

(X

X

Inkomstenclusters

Verschil

-21

Dno

161
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-1!

•9

-24
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BIJLAGE 7
Oomsentelonds clus tet

I N D E L I N G FUNCTIES NAAR CLUSTERS
Baiisclustor

Bag ratingstunclia *

Inhamuetjclat r e n
Eigen ii*oinstan

oza

931. Datmi on'oonrnde-zaai'bulasiing gemuJkers
932. Dalen ontocfuntW-iaBkoelaaüng etge naren
M l . loiianvoricniint; n\^

Ovangc eigen miOOelen

Z12. oWMiDOBr ïurvoor

lB«dusioI muialre» resferveB)

220,zoehavens
230, lucMitmrl
310, nandel cn ombachl
311. Dmcn markeolclan
320, industria
330, nuUbeOr^ven
3^0, agninscrw orDaucbo cm onloi nning
341, o w n g o narorrsctio züknn, jacht cm visscii^i
B30, oauwgn>ndciUDiiai,E>
911, gotaienmoen er uitzmungen honei aan 1 jaar
913, ovtmge finanoble miooelon
614, gokSennoen en uualtingQn lan^ai o: gelijk a s i 1 jaar
S23, balen roerantW woon- en bDdnitBORmiönbiilasingen
934, balen baascitaslifv
935. b a u n laren Beribatas^ng
336. balen loensionbelDïling (vcm 50%)
937. baten n o i M f a o L i s u i g
938, DSim redsmetMitisting
93S. balen preranobeiasimQ

Mua'jo» r e i a r v M

980, muuiuct n n o r v a i Bm verband houcfen mol tie t n o i C v n a t e ^ 0 loi on mei 6

m l Algemane uilkonng

321.0lniirrona utl^anng gomeonlB^onos

UHgav^mJuslon
Worv Bn mkomen

Werk er\ inkomon

S10. b bs Utnasve ri enng
811, werv polagcm eid
612, inkomonsvooTTienRigen vanuil hel R^k
913, avango saoala zekemnidsreiialinpcn vonuit hei Rijk
Q14, Bemeen;Dli|l. minimobGicid

Gdumtie

OnderwijShuiavesling

•121. QEionbaar baiisonaerwiia, nndcrwyshuisvasiiiig
423. bljiondor basriamonnnia, ondcnmtsTiuiavesling
431. ODcnbssr (voorlgezot) speaBni ondaiwijs, ordcnvljsnuiGvesting
433, bijzonder (vooniiazeh EDacisal DnderwOs. onderwijstiuisvestiriQ
441. opiintuoi vDOnFKUl ondemiis. ond OWI phui svesting
443, iHizondor vDort^iozet omltirAnjs, oneomijsnusvBslng
420. mMinbaar ba^isondeiHlis. cndialeT anaerwitUiuisv«sting
422. Cnizonoai ossis(inclerw4s.eadiiïioIcindQrwl;shuis<ii.Lling
•ISO, oncnCaur (voongezei) loecUul o r s k u w ^ . c i d u s ^ ortderiMjahiiisvosUng
432, Dqzondef (voangazel)K>«daalonclarwis, o j c l u u i t ondSVn^uiGVDVing
4d0. Ofrenoav voortiniel ondurwijs. e i c j u ^ e i ondoiwijsliuibvasEng
d42. bii^ondo' voonocici o n d e r n e , aictusiel onderwHhuSvesiiro
4B0, gomemscfaDtielijkc buten en lasrim vsn nul onderiw;^
4B2. vtfwassenenGdutsi:^

Uaiuscnacwclijks lotg

MaalsOuiRpeli^e zorg

B2D, majiiOKnuieliiKe begcileicïng on advies
D2t, vreomdolinaen
B22. nushou)elii>.e *eraoiging
330, aocisai'ai'iiireel werk
B4l,iahulzi]n
BSO, Kinderdagopvang
551, dagapvang gehondinpion
SS2, vDorzi oni ngen gdunlicapLon
711, ambulancsvervoor
712. voTDloeginncïtlinnon
714, opennam gazumhiniasuni
715, jeugdgezDndhflidszbig, urulDrm deol
710, jeugdgozondhotilszoig, rrutaiAorkdeOl

162

t.Ü

a
I-*
M
Cï
H
O
Cl
Kunst, on witstKuining

Kunsl

540. kunst

Ontspinnino

510, DponSDOr Dtilaineekworli
511, vormaiga-ononjwikkalinBïwerfc
530,BDon
580, ovenge raciODliave voorzioningon

OiKlhcül

Oudhoid

541, oudneldkunüoJmuBoa

voiKsnuiEVDEtinig, n i i m i d i k o
omening on sSasvamiauunnQ

VolVsliuisvcsling

S20. woninpoii0Wa(/o^mn"igbo(AV
822. ovengo volksrutswSing
8J3, bouwvorgunmngiin

RuirTrtori)>>e oiwiurtg en stadsvemieinnng

Sto, nj imlo lll KO oroening
S31. &iad&- en damtvornoirwring

RebiigTng

Roimging

Riolimng

Riotanng

721, ehulvenviidonno on i c r w a i u n )
725, b a l o i nhnigijigiroailan en alvalstoflenti^TSng
722. notonnnfMCaniDmierd
726, Daten noffiroctiien
72?. baionnaaitu>fl:ngm«inou0elilk.4ed^i{l3alvahvauir
72B. balen nooirictTnq grom), en ncmelwaiai
729. huisnoudali|kVb«dn|lii)tvalwatcr
730, heniüluiinioi
731. gronoifvaliir

Croon

Groen

531, groeno spodvoldon enlerioinon
550. natiuisascf oiiriing
560, opcnbaof gioon en openliicnnecroaix)
724. lijKcomrong
732. tnl lon troorBOfplastuaOiUin

Wegen cn watpr

Wegen

210, «rogen. Glrnlenen pleinen
211. vefktrartmnalregeten lolond
214, pnriieron
21S, b a l o i oofkeeitiolatUng
936, bmon iMmsitirtMiasting (voor 50%)

Waira

221. Diivianluuffm on MatonvtrOGn
223 vaeroiersion
240, walcrkering, afwalonng on tanoaamwinning
120, uraridMcer on rnmpen&GBiriioing

Dpcnoaro ordo en voi^Lghoid

Oponbani otda on veilighDid

Fysiek mi]iou

F>«iiik mitieu

723, nilliouDonocr

BcvTilkingszahen

DovolkingsiaVon

003, iJurgorTiih cn

Bostuursorgan oit

BoGluumygano n

ODi, bostuurEorgonen

Wgemono ondef ileial ing

Algnmme ondurïtcuning

0Q2. bostuursondersaunmg oiltego v m Duigcmeosicr en we-Jioudnis

140, openboio o n U cn veihghsid

004, twiton «DCTOlariolegcs tturgorzakon

OOS. txntuuFsondorBUHjning leaó on rnkenhDmenibjriCiel

005, bcUuurffkii EameiTiWDiUne
372, algemeno tialen on laslen
330, uiNoemg Wot WOZ
[>^0. ü v e n r a t i n g on mvordmng g e m o c n t c l i ^ ac^Mrngcn
060, EDUO van kosienoiaatson
1(90, BBldo vnn Oo rakoning van Daten «n laslen no bestemming
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PERSONEEL

Vergelijk fte's en loonsom met Inwonergroottegroep en sscf-groep
(exclusief G4. artikel 12-qemeenten en waddenqemeenlen)
g e m i d d e l d aantal
fte's pcr 1,000
inwoners

gcrTTlddoIdo
l o o n s o m pcr fla

gomccnto:

Bergambacht

groQttogroop:

5,000

10.000

6,2

42-921
39.978

socialo structuur - c e n t r u m f u n c t i e :

gocd

zonder

6.1

40,434

4.6

g e m i d d e l d aantal
fte's per 1,000
Inwoners

gemiddelde
l o o n s o m por fto

gemeento:

K r i m p e n aan d o n IJssel

6.4

40.686

groottegroep:

20.000

SO.OOO

40.354

sociale s t r u c t u u r • c e n t r u m f u n c t i e :

goed

weinig

6,6
6,3
g e m i d d e l d aantal
fto's per 1.000
Inwoners

40,167

gemiddelde
l o o n s o m per fto

gemeente:

Nederlek

4,8

39,721

groottegroep:

10.000

20.000

6,5

39,725

goed

zonder

6,1

40.434

sociale etr uctuur

centrumfunctie:

g e m i d d e l d aantal
fte's per 1.000
inwoners

gemiddelde
l o o n s o m per fto

gemeente:

Ouderkertt

6,0

39,977

groottegroap:

5.000

10.000

6.2

39,978

sociale structuur - centrumfunctie:

zwak

redelijk

6.6

39,580

g e m i d d e l d aontal
Ko's per 1.000
inwoners

gemiddelde
l o o n s o m per fte

gomoente:

Schoonhovon

groottegroep:

10,000

20.000

6.5

39,725

sociale structuur • c c n t r u m f u n c t l o :

matig

weinig

7.3

40.900

6,2

g e m i d d e l d aantal
fte's pcr 1.000
Inwonors
6.0

41,616

gemiddelde
l o o n s o m por Ito

gemeente:

Vllst

groottegroep:

5.000

10.000

6.2

39.978

sociale structuur - c e n t r u m f u n c t i e :

good

zonder

6.1

40.434

IB4

39,231
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Cl

HERBEREKENING EENHEDEN ALGEMENE UITKERING VOOR DE
ip»
VIER HERINDELINGSVARIANTEN
Huid loo (ipmiontoii
Knmpen ann
Noilortek DudoikOfk Sctioonhovon Vllsl
don UiBOl
d
6
7
1
6
1
t
2
1
1
1
2
451
1.71S
852
570
1,076
410
6.730
4.010
9 A90
12.010 6 . 1 3 0
2-i.azo
360
710
140
J6ö
6.7S0
1,B10
l.ft6
l,*l}
1.37
1,53
1.42
1.S2
1,64
1.67
1.34
1,36
1,63
1.63
1,67
1,4:
1,57
1,62
1.3S
1.61
95
«D
69
B3
94
va

BorgamiMctit
He«r1i?mitir^d
klomcii minirruAl SOO odresMn
OAO
>aan»npotcntiP(l lok AAI
klintenootersioïl r e o i o i u i l
BoOenrfïcto' woonketTi
Booerrrfaaor OultenoobifO
floflsrrrfiaor
oem«ri;o
Pcrror.uioB slacM* orend [Sh)
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Httindollnnivorianion
H4
KS
«Q
J4
23
18
6
9
9
7
3
1.060
716
665
1,420
6 6 . 3 2 0 3B.960 29.S40 34,450
13.7D0
3,610
2.930
7,690
1,54
1,4
1,40
1,49
1,6]
1.63
1.63
1,61
1,6
1.61
1.6;
1.54
94
93
93
B;
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BIJLAGE l l A MUTATIE ALGEMENE UITKERING B I J
HERINDELINGSVARIANT K6

Algemene uitkering voor en na fusie (bedragen x € 1}
Algemene uilkering Bergambachl
Algemene uitkering Krimpen aan den IJssel
Algemene uitkering Nederlek
Algemene uitkering Ouderkerk
Algemene uitkering Schoonhoven
Algemene uilkering Vlist
Algemene uitkering voor fusie

8.291.012
25.658.648
13.187.520
7.258.779
12.229,629
8.848.744
75.474.332

Algemene uitkering na fusie voor Krimpenerwaard (K6)

73.675.705

Mutatie algemene uitkering door fusie
Mutatie per inwoner
Mutatie procentueel

-1.798.627
-22
-2,38%

Specificatie mutatie alqemene uitkerinq door fusie (bedraqen x € 1)
Aantal kemen groter dan 500 adressen
Algemene bijsiandsWet schaalnadeel
Algemene bijsiandsWet schaalvoordeel
Lokaal klantenpotentieel
Regional kiantenpotentieel
Land' bodemfactor gemeenle
Land * percenlage slechte grond
Buitenwaler
Oppervlakte bebouwing woonkemen * bodemfgctor woonkernen
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfaclor buitengebied
Woonruimten * bodemfaclor v/oonkemen
Woonruimten ' percentage slechte grond
Omgevingsadressendichiheid
Omgevingsadressendichtheid * percenlage slechte bodem
Oeveriengte * bodemfaclor gemeente
Oeveriengte * bodemfaclor gemeente * oeverdichlheid
Aantal kemen
Aantal kemen * bodenfactor buitengebied
Vast bedrag
Mutatie algomene uitkering door fusie

|
-44,864
-132.153
-420.374
218.491
91.525
354
209
0
14,349
4.212
25,653
33,986
-36,934
620
187,644
320,291
-28,433
-68.414
-1,964,788
-1.798.627
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MUTATIE ALGEMENE UITKERING B I J
HERINDELINGSVARIANT KS

©
.{^
^

Algemene uitkering voor en na fusie (bedraqen x € 1)
Algemene uitkering Bergambacht
Algemene uilkering Nederlek
Algemene uitkering Ouderkerk
Algemene uitkering Schoonhoven
Algemene uitkenng Vlist
Algemene uitkering voor fusie

|
8.291.012
13.187.520
7.258.779
12.229.629
8.848.744
49.815.684

Algomene uitkering na f uslo voor Krimpenerwaard (K5)

48.355.637

Mutatie algemene uitkering door fusie
Mulalie per inwoner
Mutatie procentueel

-1.460.047
-27
-2.93%

Specificatio mutatie alqemono uitkerinq doorfusio (bedraqen x € 1)
Aantal kemen groter dan 500 adressen
Algemene bijsiandsWet schaalnadeel
Aigemene bijstandsWel schaalvoordeel
Lokaal kiantenpotentieel
Regionaf klanienpolen tieel
Land * bodemfactor gemeente
Land ' percentage slechte grond
Bultenwater
Oppep/lakte bebouwing vrtjonkemsn * bodemfaclor woonkernen
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
Woonruimten * bodemlactor woonkernen
Woonruimten * percentage slechte grond
Omgevingsadressendichiheid
Omgevingsadressendichtheid ' percenlage slechte bodem
Oeverlengte ' bodemfactor gemeente
Oeveriengte * bodemfactor gemeente * oevenjichiheid
Aantal kernen
Aantal kemen * bodenfactor buitengebied
Vasl bedrag
Mutatie algemene uitkering door fusie

|
0
-66.760
-236.268
11.414
8.520
765
288
0
-104
-1.369
8,050
19.048
4.400
397
183.080
178.680
0
1.640
-1.571.830
•1.460.047
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BIJLAGE l i c

MUTATIE ALGEMENE UITKERING B I J
HERINDELINGSVARIANT K4

Algemene uitkering voor en na fusie (bedragen x € 1)
Algemene uitkering Bergambacht
Algemene uitkering Ouderkerk
Algemene uitkering Schoonhoven
Algemene uitkering Vlist
Algemene uitkering voor fusie

8.291.012
7.258.779
12.229,629
8.848.744
36.628.164

Algemene uitkering na fusie voor Krimpenerwaard (K4)

35.649.705
-978.459
-25
-2,67%

Mutatie algemene uitkering door fusie
Mutatie per inwoner
Mutatie procentueel
Specificatie mutatie algemene uitkering door fusie (bedragen x e 1)
Aantal kernen groter dan 500 adressen
Algemene bijsiandsWet schaalnadeel
Algemene bijstandswet schaalvoordeel
Lokaal klanienpoteniieel
Regional klantenpotentieel
Land * bodemfactor gemeente
Land * percenlage slechte grond
Buitenwaler
Oppervlakte bebouwing woonkernen ' tiodemfactor woonkernen
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
Woonmimten * bodemfactor woonkernen
Woonruimien * percentage slechte grond
Omgevingsadressendichtheid
Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte bodem
Oeveriengle * bodemfactor gemeente
Oeveriengte ' bodemfactor gemeenle * oeverdichlheid
Aantal kernen
Aanial kernen ' bodenfactor buitengebied
Vast bedrag
Mutatie algemene uitkering door fusie
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|
0
-33.227
-136,221
15.490
9.250
1,223
252
0
10,190
-1.369
11.690
15.927
1,491
326
159.371
144.382
0
1.640
-1.178.873
-978.459
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MUTATIE ALGEMENE UITKERING BIJ
HERINDELINGSVARIANT K2

0)

Algemene uitkering voor cn na fusie (bodragcn x € 1)
Algemene uitkering Krimpen aan den IJssel
Algemene uitkering Nederlek
Algemene uitkering voor fusie

|
25,658.648
13.187.520
38.846,169

Algemeno uitkering na fusie voor Krimponerwaard (K2)

38.260.228

Mutatie algcmone uitkering door fusie
Mutatie per inwoner
Mutatie procentueel

-585.941
-14
-1,51%

Specificatie mutatie alqemene uitkering door fusie (bedraqen x € 1)
Aantal kernen groter dan 500 adressen
Algemene bijsiandsWet schaalnadeel
Algemene bijsiandsWet schaalvoordeel
Lokaal klantenpotentieel
Regional kiantenpotentieel
Land * bodemfacfor gemeenle
Land ' percentage slechle grond
Buitenwaler
Oppervlakte bebouwing woonkemen * tjodemfactcr woonkemen
Oppervlakte t}ebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
Woonmimten ' bodemfactor woonkemen
Woonmimten * percentage slechte grond
Omgevingsadressendichtheid
Omgevingsadressendichtheid ' percentage slechle bodem
Oeveriengle * bodemfaclor gemeenle
Oeveriengle ' bodemfactor gemeente * oeverdichlheid
Aantal kernen
Aantal kernen * bodenfactor buitengebied
Vast bedrag
n/lutatio algemene uitkering door fusie

|
0
-36.182
-106.812
13.044
7,303
428
26
0
-6.862
4.548
-a.524
^.979
-3.716
-146
30.072
-32.290
-14.216
-34,676
-392.958
-585.941
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BIJLAGE 12A BEREKENING TIJDELIJKE VERDEELMAATSTAF HERINDELING
PER 2 0 1 1 B I J HERINDELINGSVARIANT K6
A} V J S I badrpq por oamBpnrp
1. VOU ti^ragmnotosmccntalonas uoor ajoor
} , Vost tiedrag timniffi iki inieBratie-iSiiionng VVUO voor G Jsar iBeaHnga^Tl voor uf)
3, Vost tiodrïig poi eornecrrte waarmee tiet leUdl amiol eemeanlBn olneorri ooor Oo
ïamecivoegme
4, Aonlal gemsenian naarmw tiet totaal aantal gom centen ooor de uirTionviie()inQ vermirxInrO
ivonjl
5 Venipabnaolttaf twlndelliia oo b u l p van vait badran p w oamapme

t,970 877
274S6I
2245-IJO

|i«ï!

5
Tl.237.ies

Bt i J n l bodrag por loworipr
ó. v m DMrag per ti) nomenvoogng ClatTOiikrm trtiaeien oo een jaar vooratpaano aan oe
twnndoline, rtisl isutvioiuing vnn Oe imMinen v m do coaUie gertioensi
7, Aonlal inMmnE por 1 jnruari 2009 gcmecnid Borgambaetii
B, Aantal nvooor^ per 1 jViuan Z(}09 gemeenta t^impen aan den tJuol
0. fi^nal inwoneri p v 1 jjpiuon 2009 gomoonio Uodorle^
10. Aanbil rwnaiarï oor t l a i i a i i 2009 gemeentti Ouderkcrt
11. Aaitat nwcnera por 1 famiiin 200S asTfetfrus Schoonnovon
12. Affital iniionert (ar 1 taruon 2009 Bnnecma V b t

53,26
9St7
2B.807

u.soa
BI50
12.132
S853

13. Totool dant^l mvioneii bi( de ricraiciellrig tnlmklion pet 1 pnuon 2009
M. Aantal imanem vsn do (|Bni0«n:« mel nei grootslo BiUTtal invioneri pnr 1 Jwiuan 2009

S2 773
28.807
F.

T5, Anntal imvoners waarvoor Hol nasi tJedrog wordl belaald
TA Verdeetm aat stol tnrlndellnff op basla vpn vavt bnfrao per Inwoner

(l*.13J
ll^wfl

Cl
tr.
tB.
10.
3D

TlldoJUkeverdeotTTiutmut nennaeltng
T o u i l IJ|OBI«1IO w u o m i i a a i m l ttemijeling D C C I A B I uinenngilacxM
Vaarbptge uDn^ngilaclor 2013
T o u i l lijdeUjko verdealmailstal tierindeling Inclusief ulikortngtfactor
TotHiU tiid*liilie vi"rdwtm>in«l.T( twilndoünq lnöu»l«t ullkennaslaeloi nar inwoner

(ir.ie)
I1B-1]I

Ol
21,
22,
23
24

Betoilnune tiideliike veriteolfiiBitslal hoiindollnq incluUal ulikprlngBtactor
iBja«r nattemdolirv
'O j u r riB nemd^ang
3a Jiur m t i a n a e t r ^
4e jaar rMtvrmdebrv]

bedragen x € 1

190

53906
Z,B75B4fi

i*.)0Jt"6
1.50»

rïi-iBi
fa-ISl
lïi'191

21.19a,S7«
ÏS6

20*
20%
70^

ejr8.75t
«239 370
4.239 3rc
4 Ï 3 9 3ÏC
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BIJLAGE 12B BEREKENING TIJDELIJKE VERDEELMAATSTAF HERINDELING
PER 2 0 1 1 BIJ HERINDELINGSVARIANT K5
A) Vatt lwd rrn P T gomeeiile
1. Van Dgamg «i nm gemnnielonos \iixir a joar
2. Vs:i tmdrap Dirmon Oe iniegraUe-ullkDi'irig WMO voor B jaar (gocomBeard voar uf)
3 V a u oediat] i>er someonta waarmee net totaal Bsnial gïiroenten alneemt door de
sajncnwwying
1 Aantal oemoeriten waartnae tiel letaal aantal Qomeenten OOOI de tamenvoaginf) vermndeid
•oroi
5 VenJeeirriaatttel henndeling op ba»la vnn vait bedrag per
flBrnegnta
^ ^ ^

1,670,877
27'£62

n-a

Bl Vaat Iworag piir inwoner
t). vosl twdug por tut samenvoeping botrvkVnii iritKnenoc Oün jsitr voocalgoand aan do
herindeling, m d iiUoooenng uan da imtonen van d« grtMHslB gomeento
7, Aantal inwoners por 1 janusn 2009 genieonte BergsmbacH
B. Aanl^ nwomr» onf 1 lanuan 2009 gemeenle FJeaerlek
9. Aantal inwancn pet t joniBn ZDD9 gemeente Oudelioiti
10. AamatiMonen per 1 januon 21X)9 gsneerue Scfioonnoven
11. Aontal nu'oneii por i Jnniiarl 2009 gemornie V M

9S1Ï
UMt
S.ISb
1Z.1U
9.BU

12. TotsM oantni nwnnorg f ) do t»nmlDiing beiToUien p » 1 j m u i n 2<Xlfi
13 Aantal « M i n o n vtin da gemeonto mol twt grooiue oantal (nmjnors per 1 jnnuon 2009
14. Avilal inviDnm waisvoar net vast bedrag womt ttetjakl
15 Veideatmaatiijf herlridetlnQ op basts van vaat liedraB par Inwoner

0)
20
21,
32.
?3

£3.966
14.308
tlï-131
J1'"*l

Cl Tyittini'» wWKlrnaBtotal henrHlollng
te lotaal lJ|dei4l<ev«iTl«einiaaTstaifM)mdi*ng eiuusieluiiiiBcuigïtscnr
17. Voorlopige uDLenngslaiaor 2013
18 Totaat tijdelijke vordoelm aat slat herindeUng Incluslal uitkeringsfador
19 Toifltf l^iqqlcjko veT^e*Hmnflt£tBt ^ennd^llr^i^ inctusiotnitkpnnQftriictor per inwtner
Balaalntme Hldetljke vordaatmaitital herliMUMnri Inclusiet uitkerin p* lact B I
le |4a( na tienniiolir^
2e jaai ns nemoetng
3e faar na nemdokng
4o laor no nerwidiH^no

bedragen x e 1
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11,09^.133
IS033
iiuiri
-ii'*"?'
PO-IB)
C1-1H
(WISI
unil

40%
20%
20%
?0%

Q
.1^

QliTD.l»
J » 5 197
1,335,197
3.M5 197

BIJLAGE 12C BEREKENING TIJDELIJKE VERDEELMAATSTAF HERINDELING
PER 2 0 1 1 B I J HERINDELINGSVARIANT K4
*> Va«t bwlran por pa mee nte
1, VaslbciUagintictgemoenielOAits^Wit Ujaaf
2, V A S bediag \xmen oe ntoeral«-iillienng WMO voer 8 Jos' (gocorngoad vnor ul)

1,970.877
27*567

3, Vasl bedrag i>er yemeonle w^iarmeo tiol loiool oantolgaineentonatneGmt o o c de
saTnenvoeging
i , Aamal gemecnlan woanneonel totaal aontal gemeenlon ooor da samonvoegmg vermndeid
wonjl
5 Varaaetm eats tat tierlnOJllrrfl op boal> van vatl bodrag por qemeerTf

2 ? a i JdO
3

Bl Vast beorofl per tnwo
6, Votl bettrag per bq samenvoeg]j^ mtroh kon imffioers op oen phar vooratgaand annoe
honndEllng, mot uiutmdonng var Be nwonen v s i d c orooiats gemeoflte
7. *iiiiiU>l irrtHinors iwr t jonuatl 2009 Bnmoenla Dergambactn
10. AaniDl nwonen per 1 )anuiin 2009 gemounio Oird^ker*
11. Aonlsl inwoners per T lonuail 2009 gemaonio Sdioonnoven
12. Aanoal n w o n s s por 1 unuan 200B gomoonK Vli>

9.SI7
8.1S8
12.132
9SS3

13 Totaa aanlal nwonsrs b'l da homdaling betrokken oei t Januan 7009
14, Aonai t m a r e n van oe gomoente mai hoi grootce aanial Innonen nor t januan 2009
15. Aontfil pnuoncn watiTvoor not vast bedI3B wordl betaald
1B Vofdaelmaatstat hnrlndallnq op b a i l i vnn vont bedrag per Inwonei

19.6»
12.132
lï-M)
19-ei

C> Ti|OeU|ke vonleetmaatstal herindaling
17. Totaat ii)ael)ke veraeetmaaulal nennaolinn e i c ^ o a l uei mngslactor
IB, V o o n o p ^ i a a r r a ^ b C t o r 2013
19. TelaaJ UJdeti]^ venleelinaaiBis) t w l n d a l l n g Inctuilel uilkeringsfactor
20 Tom.ititoeJjilUTverdofrlmamiLif tipnnOoancunduiKrtiiilkqTnoifattty fier ii^wcffer
01
21,
22,
23.
74

Botoalrltina tl|dgli|ka verdool ma atsi at lieiindalino Inclusief ult keri not fact or
Ipjoar nafionnaelin9
2e Jaar no nonndDliiig
3e jaar na tiemMSriQ
4e janr na tierviddBnq

bedragen x € i
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8203179
I.S030

i ; 1*181

40%

(2J-HI

201^
20%
20%

izrtfli
lW'9l

4,931.731
Z 4 65 876
2,465 878
2 463 87C
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BIJLAGE 12D BEREKENING TIJDELIJKE VERDEELMAATSTAF HERINDELING
PER 2 0 1 1 B I J HERINDELINGSVARIANT K2
* | Vast lieoian per Barneente
I. vasl uedmgmnagemeeniirfancï voor Si^ai
l . V»M beorag bmnen Oe •itegrnl«.u:k<;niig WUO voor S jaor ijwawnjeetd i « K U t )
VostIiodiaopcgemeemouioarmeeneilolaaiaaniaioemosniBnalnaemidooroe
somanvoogiiig
4. Aanlal gemeanten waammo hsl lolaal aantal gomeenlon door de smianvoeging vcrminoonl
wordl
& Ve rden tmaats laf herlndrllofl op baals van vast twdraq per gameenta

IJiro.B77
274582

3

||.2)

la^i

m Veal bedfag per liim»r«t
6 Vau Dodreg OCT d j somerivbegng Iietrb«knn •nvonon op een jaar voorotgaotie aan oo
tiomuBng, mei u u m t e n n o van oe immnïrs van oe gmotxto o^neenio
7, Aamal aiwoners oei 1 janictn 2009 gemeoma Knmpan aan oen rjsiel
B Aantal inwoners cel 1 isnimi 2009 comaente Ijedorlek

78.807
14.306

9 Totaal aantal inwonen blj IIB hennileliiig bmrohken por 1 jonuari 7009
IQ, Aantal «nwoners van oo gomoonto met hel groots:a aantal nwoners por 1 jAnuan 7009

|>vn r •si

11, Aantal a i w o m ^ waarvoor hel vïKt bedrag wordl bobiald
12 Vert>etttii»atTlat hermdeling op bail» van veai bedraq pet Inwoner

rs-iei
riirfi

Cl
13.
14,
IS,
16

Tijdeliike vnnlaelmBStstal henndeling
Totaal UjOelgke vernseinuuasuit her^iaeiing eichuioi uii>,eiif<9Slactoi
Voonop^o iiitkenng3tactor2013
Tolaat tijd o lijke void aelmaal stal MflndaltnB Inclusiel uitkerings factor
TodBl llidefuVfl verdp«lmnnt9tsl nnmdnUm incAisKH uilkenmitacliv|»r Inwowr

D)
17.
IS.
19,
20

Botutntme ii|d»li|ka verdealmoaTStaf tierinijaling IncliiaiiTt ullksrlnoslactor
1e jaar na nimndetrig
7e jaar na hennoebng
3e laar na henndollT^
4e lonrnnhenndellnij

bedragen x € 1

193

43,115
28 807

3 007.913
1.5030

lï'131
HbUj

43:0.SS3
I(B

II3J9<

lirist
(ie-iM
(l»'1!)
(70-1il

40%
20%
20%
20%

IE06 357
KM.ITS
9CM,179
904.179

^
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BIJLAGE 13

BEOORDELINGSASPECTEN DUURZAAM FINANCIEEL EVENWICHT
Wij hebben de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 getoetst op
elf specifieke aspecten die van belang zijn voor de beoordeling of sprake is van
duurzaam financieel evenv^ficht te weten:
- incidentele baten en lasten;
- beschikking over atgemene en bestemmingsreserves;
- vervangingsinvesteringen;
- onderhoudsramingen;
- nieuw beleid;
- bezuinigingen/ombuigingen;
- noodzakelijke uitgaven;
- ramingen loon- en prijspeil;
- algemene uitkering;
- paragrafen;
- overige foutieve of niet realistische ramingen.
Hiema volgt een nadere toelichting op de betreffende onderdelen.
1. Incidentele baten en lasten
Het gaat hierbij niet alleen om het beschikbaar zijn van deze staat. Het is
ook van belang dat de incidentele baten en lasten volledig en realistisch
geraamd zijn.
2. Beschikking over algemene- en bestemmingsreserves
Het aanwenden van een reserve wordt binnen DFE gezien als een
incidentele bate. Uitzonderingen hierop vormen:
- het beschikken over de reserves voor het dekken van incidentele lasten;
- het vervroegd afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut ten
laste van de algemene reserve(s);
- het beschikken over reserves gevormd voor het dekken van de
kapitaallasten (de zogenaamde brutomethode-reserves).
Bij het toepassen van het toezichtcriterium DFE is het niet toegestaan
middelen uit de algemene en bestemmingsreserves in te zetten voor het
dekken van structurele lasten en dus voor het sluitend maken van de
begroting,
3. Vervangingsinvesteringen
Het gaat hier om de vraag of er een vervangingsschema (of meerjarig
investeringsoverzicht) is en of het integraal verwerkt is in de begroting,
4. Onderhoudsramingen
Gemeenten dienen over actuele beheerplannen te beschikken. Ook
moeten de ult deze plannen voortvloeiende lasten in de (meerjaren)
begroting verwerkt zijn. Extra aandachtspunten vormen hierbij het
gefaseerd verhogen van te lage ramingen (het door de raad
gewenste/vastgestelde kwaliteitsniveau van het onderhoud is nog niet
volledig vertaald in de geraamde budgetten in begroting en
meerjarenraming) en het wegwerken van eventuele achterstanden in het
onderhoud.
5. Nieuw beleid
De begroting dient inzicht te geven in (de financiële gevolgen van) het
nieuwe beleid. Daarnaast moet dit beleid verwerkt zijn In de
meerjarenbegroting.
6. Bezuinigingen/ombuigingstaakstellingen
De in de begroting opgenomen bezuinigingen moeten geaccordeerd zijn
door de gemeenteraad en voldoende concreet en realistisch zijn.
Aanduiding van de te realiseren bezuinigingen/taakstellingen tot op
194
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programmaniveau is hierbij de voorwaarde voor positieve beoordeling.
7. Noodzakelijke en verplichte uitgaven
Naar het oordeel van de toezichthouders dienen de verplichte uitgaven volledig en realistisch in de begroting dienen te worden verwerkt.

ra

8. Ramingen loon- en prijspeil
In de ramingen van het begrotingsjaar moeten tenminste de
uitgangspunten vermeld in de mei- of septembercirculaire verwerkt zijn,
9. Algemene uitkenng
Bij het ramen van de algemene uitkering moet met autonome
ontwikkelingen en de juiste volumina rekening gehouden worden.
10. Paragrafen
Het gaat hier om toetsing van de volgende paragrafen;
- Grondexploitatie (actuele cijfers, winstneming, dekken van veriiezen);
- Weerstandsvermogen (gekwantificeerde schatting risico's, benodigde
weerstandscapaciteit);
- Verbonden partijen (financiële risico's).
11. Overige foutieve of realistische ramingen
Bij het onderdeel overige foutieve of niet realistische ramingen gaat het
om geringe bedragen. Desondanks wordt dit aspect in het kader van het
DFE wel onder de aandacht van de gemeenten gebracht.
Door middel van tabel 3.2.2 wordt inzicht gegeven ten aanzien van welke
aspecten een gemeente naar het oordeel van de provincie nog niet- c.q.
nog niet volledig voldoet aan DFE. Voor zover van toepassing wordt de
gemeenten in overweging gegeven hieraan aandacht te besteden blj het
samenstellen van de eerstvolgende begroting/meerjarenraming.
Tabel Beoordelinqsaspecten DFE op Dasis van beqrotinq 2010
Beoordelingsaspect
BergamKrimpen
NederOuderBacht
aan d e n
lek
kerk
IJssel
Staat van incidentele
V
V
V
V
baten en tasten
Beschikking over
\/
V
V
V
algemene en bestemminqsreserves
Vervang ingsinvesV
V
V
V
terinqen
Onderhoudsramingen
V
V
V
V

Schoonhoven

Vlist

V

v

V

V

V

V

V

V

Nieuw beleid

V

V

V

V

V

V

Bezuinigingen/
Ombuiqingen
Noodzakelijke
uitgaven

V

y/

V

V'

V

V

V

V

V

V

V

V

Ramingen loon- en
prijspeil
Algemene uitkering

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Paragrafen

V

V

V

V

V

V

Overige foutieve of
niet
realistische ramingen

V

V

V

V

V

V

V = In orde

X = Nog niet in orde
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