
 
 
De raad van de gemeente Lingewaal, Amendement 
 
gezien het voorstel van het college van 5 januari 2016, reg. nr. Z-15-09656/ INT-15-06778, 
inhoudende uitwerking motie intergemeentelijke samenwerking, 
 
gelet op artikel 147b, eerste lid, van de Gemeentewet, 
 

b e s l u i t 
 
dat het voorliggende besluit als volgt wordt gewijzigd: 
 
I. Onder vernummering van de besluitonderdelen 4, 5, 6, 7 en 8 naar respectievelijk 5, 7, 8, 9 en 

10 wordt na besluitonderdeel 3 een nieuw besluitonderdeel ingevoegd, luidende: 
 

“4. Dat een definitief besluit aangaande bestuurlijke fusie pas aan de orde kan zijn indien: 
 

a.  een definitief besluit aangaande bestuurlijke fusie (zijnde een herindelingsontwerp o.g.v. de 
Wet algemene regels herindeling) pas aan de orde kan zijn indien de in de 
Uitvoeringsagenda Manifest 2015-2020 benoemde projecten op een punt zijn gebracht dat 
zij ook voor het gemeentebestuur van de nieuw te vormen gemeente onomkeerbaar zijn, en 

 
b.  tevens uit een objectief en met feiten onderbouwde analyse blijkt dat een, al dan niet aan 

een bestuurlijke fusie voorafgaande, ambtelijke fusie niet doelmatig of onnodig kostbaar is.” 
 
II. Na besluitonderdeel 5 een nieuw besluitonderdeel ingevoegd, luidende: 

 
“6. Dat, na realisatie van de in besluitonderdeel 4 onder a tot en met f genoemde onderdelen, de 

provincie Gelderland wordt verzocht een nieuwe begrotingsscan op te stellen zodat 
beoordeeld kan worden of de maatregelen een nieuw te vormen gemeente (financieel) 
gezond maken en houden.” 

 
III. Na besluitonderdeel 10 wordt een nieuw besluitonderdeel ingevoegd, luidende: 
 

“11. Het college te verzoeken de voorbereidingen te treffen om voor de besluitvorming in juni 
2016 de inwoners, ondernemers en instellingen in een dialoogsetting te informeren over de 
voorgenomen bestuurlijke samenwerking tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.” 

 
 
Asperen, 28 januari 2016 
 
 
De fractie van de ChristenUnie, De fractie van het CDA, 
 
 
 
 
 
F. Temminck A.F. Vink 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De raad van de gemeente Lingewaal; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016; 
 
besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘GNL: samen sterker’ van bureau 

SeinstravandeLaar, inclusief de daartoe behorende bijlagenboeken. 
 
2. Kennis te nemen van de begrotingsscan van de provincie Gelderland. 
 
3. De intentie uit te spreken dat de beoogde intensivering van de samenwerking tussen de 

gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal als ‘stip op de horizon’ de vorm aanneemt van 
een bestuurlijke fusie. 

 
4. Dat een definitief besluit aangaande bestuurlijke fusie (zijnde een herindelingsontwerp o.g.v. de 

Wet algemene regels herindeling) pas aan de orde kan zijn indien: 
 

a. de in de Uitvoeringsagenda Manifest 2015-2020 benoemde projecten op een punt zijn 
gebracht dat zij ook voor het gemeentebestuur van de nieuw te vormen gemeente 
onomkeerbaar zijn, en 

 
b. tevens uit een objectief en met feiten onderbouwde analyse blijkt dat een, al dan niet aan een 

bestuurlijke fusie voorafgaande, ambtelijke fusie niet doelmatig of onnodig kostbaar is. 
 
5. Het college de opdracht te geven om de periode tot aan het zomerreces van 2016 te benutten om 

voor de volgende vraagstukken een notitie uit te werken: 
 

a. Het met elkaar – met het college van Geldermalsen daarbij in de lead – en met de daarbij 
relevante partners zoals de provincie Gelderland, concreet zicht te krijgen op de beoogde 
positieve ontwikkeling in de financiële situatie van de gemeente Geldermalsen. 

 
b. Het met elkaar – met het college van Lingewaal daarbij in de lead – en met de daarbij 

relevante partners zoals de provincie Gelderland, concreet zicht te krijgen op het moment van 
onomkeerbaarheid van de afspraken tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners, zoals 
verwoord in de geactualiseerde uitvoeringsagenda 2015-2020 van het Manifest. 

 
c. Nader onderzoek naar de status van de beheerplannen van de drie gemeenten. 

 
d. Inzicht verkrijgen in de beleidsvoornemens van Geldermalsen en Neerijnen. 

 
e. Nadere aanscherping van de voordelen op financiële (bedrijfsvoeringslasten). 

 
f. Doorkijk op woningbouw vanaf 2020. 

 
g. Burgerconsultatie Neerijnen. 

 
h. Eerste doorkijk op het herindelingsproces. 

 
6. Dat, na realisatie van de in besluitonderdeel 4 onder a tot en met f genoemde onderdelen, de 

provincie Gelderland wordt verzocht een nieuwe begrotingsscan op te stellen zodat beoordeeld 
kan worden of de maatregelen een nieuw te vormen gemeente (financieel) gezond maken en 
houden. 

 
7. De samenwerking op politiek en bestuurlijk niveau nader met elkaar te intensiveren. 
 



8. Vooruitlopend op de politiek-bestuurlijke uitkomst t.a.v. bovengenoemde beslispunten wordt de 
onderlinge ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal verder geïntensiveerd en geconcretiseerd, door quick wins daarbinnen te benutten, 
zonder dat dit leidt tot onomkeerbare besluiten. 

 
9. Voordat een vervolgstap in de samenwerking genomen kan worden, moet bestuurlijke helderheid 

bestaan over bovengenoemde beslispunten onder 4. 
 
10. Vooruitlopend op een bestuurlijke fusie vooralsnog geen taken over te dragen aan 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. 
 
11. Het college te verzoeken de voorbereidingen te treffen om voor de besluitvorming in juni 2016 de 

inwoners, ondernemers en instellingen in een dialoogsetting te informeren over de voorgenomen 
bestuurlijke samenwerking tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal, 
in zijn openbare vergadering van 28 januari 2016 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
H. H. Dame L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen 


