Vraag en antwoord herindeling Vijfheerenlanden
Waarom willen Vianen, Leerdam en Zederik samengaan?
Door samen te gaan ontstaat er een gemeente die voldoende groot is om alle gemeentelijke taken
goed uit te voeren. Daarbij blijft de gemeente toegankelijk en in staat het directe en persoonlijke
contact met de inwoners te onderhouden en maatwerk te leveren. Gemeenten moeten voldoende
bestuurskracht hebben om maatschappelijke opgaven op te kunnen pakken. Het takenpakket van
gemeenten is in de loop van de jaren uitgebreid. Door samen te gaan vergroot de bestuurskracht, het
professionaliseert de organisatie en verbetert de dienstverlening aan de burger.

Proces, wanneer wordt wat besloten?
In het voortraject zijn er gesprekken met inwoners geweest. Commissie Schutte heeft een regionale
verkenning gemaakt en een rapportage opgesteld. Vervolgens zijn er door bureau Berenschot
bijeenkomsten gehouden, bewonersavonden georganiseerd en digitale enquêtes gehouden. Er is
vervolgens een haalbaarheidsonderzoek gedaan, dit is inmiddels afgerond. Op 10 november 2015
nemen de drie gemeenteraden een besluit of ze, op basis van het haalbaarheidsonderzoek, door
willen gaan met een herindeling. Als de gemeenteraden besluiten om samen verder te gaan start de
voorbereiding van een herindelingontwerp en starten de zogenaamde Arhi procedures (wet
Algemene regelgeving herinrichting).

Krijgen de inwoners nog inspraak in het herindelingtraject?
Tijdens het traject om te voldoen aan de wet Algemene regelgeving herinrichting (Arhi) worden er
nog inspraaksessies met inwoners gehouden. Verdere informatie over inspraak volgt.

Heeft de herindeling financiële gevolgen voor burgers/ondernemers?
Een herindeling is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Wel is het zo dat de
nieuwe gemeenteraad beslissingen neemt die effect kunnen hebben op bijvoorbeeld de
dienstverlening en openingstijden van gemeentehuis, de woonlasten (bijvoorbeeld de belastingen)
voor de burgers of de voorzieningen in een bepaalde kern of wijken. De nieuwe gemeenteraad
beslist dus straks over dezelfde soort beslissingen als de huidige raden nu doen, maar dan voor een
groter gebied.

Hoe wordt de keuze voor een provincie gemaakt?
De raden van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zullen een eigen afweging maken op basis
van de overwegingen uit het Haalbaarheidsonderzoek van CodeSamen.

Krijgen we nieuwe verkiezingen?
Ja, als we met zijn allen besluiten om deze herindeling door te laten gaan, dan moet er een nieuwe
gemeenteraad gekozen worden. Dit gebeurt echter pas aan het eind van het herindelingsproces.

Hoe wordt de nieuwe gemeenteraad samengesteld?
Er worden nieuwe verkiezingen gehouden. Het aantal zetels/gemeenteraadsleden wordt bepaald aan
de hand van het inwoneraantal van de nieuwe gemeente.

Wie wordt onze burgemeester? Houden we eigen burgemeester?
Die wordt benoemd door de nieuwe gemeenteraad. Daar komt een procedure voor.

Wat zijn de gevolgen voor het personeel van de gemeentes?
Dat is nu nog niet duidelijk. Op basis van de visie op de nieuwe gemeente bekijken we in een later
stadium welke organisatie daarbij het beste past. Dan pas is helder hoeveel personeel er nodig is.

Hoe zorgen de gemeenten ervoor hun eigen identiteit/karakter te behouden?
Blijven de dorpen en kernen bestaan?
Het karakter en de identiteit van de bestaande kernen is niet afhankelijk van de omvang van de
gemeente. De kernen blijven zichzelf. Op de bebouwde komborden blijven de namen van de dorpen
en kernen staan, met daarbij de vermelding van de nieuwe gemeentenaam. Ter voorbereiding op de
herindeling wordt een nieuwe organisatie visie opgesteld die past bij de ambities van de nieuwe
gemeente.

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?
Dit is nog niet bepaald. In de voorbereidingen om tot een herindeling te komen komt dit aan de orde.

Hoe groot wordt de nieuwe gemeente en zijn we daarmee slagvaardig genoeg
voor de regio?
De nieuwe gemeente telt ongeveer 53.000 inwoners en wordt daarmee voldoende bestuurskrachtig
voor de regio. Dat is een omvang die ook voor de (middel)lange termijn als ruim voldoende kan
worden beschouwd. Dat is ook een bevestiging van eerdere (strategische) onderzoeken zoals het
onderzoek van de Commissie Schutte.

Blijven lokale partijen bestaan?
Voor de samenvoeging, altijd op 1 januari van een jaar, zijn in november daaraan voorafgaande de
gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. Deze gemeenteraadsverkiezing komt in de
plaats van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. De gebruikelijke termijn van vier jaar voor de
gemeenteraad wijkt daardoor bij een fusie iets af.

Wat zijn de kosten van de herindeling?
De kosten dienen nog in kaart te worden gebracht. Op dit moment is nog niet te bepalen hoe hoog
de kosten voor het samengaan worden.

