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Voorzitter, in november 2014 heeft de Raad het college gevraagd om nader onderzoek te 

doen naar een mogelijke intensieve ambtelijke samenwerking van onze gemeente met de 

gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Daar is in 2015 veel werk van gemaakt en nu is er 

een rapport waar wij ons over uit mogen spreken. Opvallend is dat deze Raad zich toen 

uitsprak niet snel een herindelingstraject in te willen gaan en dat de focus daar nu wel sterk 

op gelegd wordt.  Daar zijn natuurlijk allerlei redenen voor en die kunnen we in het rapport 

zelf lezen. Heel vaak bekruipt ons daarbij het gevoel: wij willen iets en daar zoeken we de 

argumenten bij. Heel veel aangevoerde argumenten kunnen namelijk net zo gemakkelijk 

voor een andere mening gebruikt worden. 

Wat is nu de feitelijke situatie? We hebben gevraagd een intensieve ambtelijke 

samenwerking te onderzoeken en komen in het rapport uit bij het advies om direct toe te 

werken naar een bestuurlijke fusie ofwel een herindeling van de gemeenten Lingewaal, 

Geldermalsen en Neerijnen. Alternatieven hebben we eerder al doorgestreept en dat vinden 

we nog steeds niet slim gedaan.  We willen als Raad eigenlijk niet op korte termijn gaan 

herindelen en ook onze burgers willen het liever niet. Toch zijn er allerlei krachten aan het 

werk die ons er toe aanzetten en zelfs meer dan dat. 

De voordelen die genoemd worden zijn wat de ChristenUnie betreft nogal betrekkelijk. 

Kwaliteit en dienstverlening zullen in het geval van Lingewaal echt niet beter worden. De 

genoemde kwetsbaarheid is in de nieuw te vormen gemeente nauwelijks meer gewaarborgd 

dan nu. Dan zou je veel verder op moeten schalen. Financieel gezien zullen de lasten voor 

onze burgers en bedrijven fors omhoog gaan. Dat staat nu al vast. Daarbij geven diverse 

wetenschappelijke onderzoeken aan dat iedere herindeling veel geld kost en nooit de 

besparing oplevert die men zich ten doel gesteld had. 

De begrotingsscan van de provincie Gelderland laat ons een zorgelijk beeld zien. Ook weer 

een rapport om aan te tonen of we niet direct door kunnen schakelen naar een herindeling. 

De kansen om een financieel gezonde nieuwe gemeente te vormen zijn echter beperkt, zo 

blijkt in deze rapportage. Dan moet aan strikte voorwaarden voldaan worden, die voor 

Lingewaal het meest ingrijpend zijn.  Het maakt ons niet enthousiast. Er zijn met name grote 

zorgen om de financiële situatie van de gemeente Geldermalsen. Dit wordt ook wel 

onderkend en daarom in de besluitvorming vanavond meegenomen.  

Logischer wijs zou je tot de conclusie komen: vergeet voorlopig die herindeling en laat die 

stip op de horizon voor een bestuurlijke fusie maar even aan de horizon blijven staan. Maar 

wij voelen en ervaren ook druk en willen in die zin ook realistisch blijven. We kunnen hier 

dus geen streep zetten. Tegelijk houden we ons wel steeds voor dat wij op deze plek 

gekozen zijn om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen en die 

dingen te doen die de gemeente en de gemeenschap uiteindelijk het meest gediend zijn. 

De fractie van de ChristenUnie wil dit traject dan ook wel verder doorlopen, maar dan wel op 

een zeer zorgvuldige wijze. Er staat veel op het spel voor onze gemeente en de impact zal 

ook zeer groot zijn. In de besluitvorming staan meerdere beslispunten genoemd, maar het is 

voor onze fractie niet compleet. We lezen soms vage termen en wij hechten vooral aan 



duidelijk afspraken en opdrachten. We hebben daarom in overleg een amendement 

gemaakt en daarmee de beslispunten wat concreter gemaakt. Daarmee hebben we 

overigens niet de gedachte dat het nu volledig is. Echter, met onze bijdrage in de 

Raadsvergadering waarin we onze standpunten benoemen, hebben we voldoende 

vertrouwen in de stuurgroep dat onze mening voldoende meegewogen wordt. Onze fractie 

heeft er ook wel behoefte aan om onze grote waardering uit te spreken naar onze 

gemeentesecretaris, onze burgemeester en wethouder van Bezooijen die namens de 

gemeente Lingewaal in de stuurgroep zitten en op een voortreffelijke wijze hier inhoud aan 

geven. 

Bij beslispunt 3 willen wij opmerken dat de intentie om dmv intensieve samenwerking te 

komen tot een bestuurlijke fusie ofwel herindeling wel bestaat, maar wij de mogelijkheid 

voor alleen een ambtelijke fusie beslist nog niet door willen strepen. De stip op de horizon 

staat er wel, maar wij willen daar zeker nog geen termijn bij benoemen. Zorgvuldigheid en 

duidelijkheid gaan boven snelheid. 

Als ChristenUnie zien wij graag dat een aantal zaken, met harde cijfers onderbouwd,  in 

beeld gebracht worden.  

Wij denken onder meer aan wat de financiële consequenties zijn voor onze burgers en 

bedrijven bij een bestuurlijke samenvoeging.  

En wat zijn de kosten voor uittreding uit de gemeenschappelijke regelingen. 

Wat gaan de voordelen op de financiële bedrijfsvoeringslasten concreet opleveren. 

Welke quick wins denken we verder te behalen en wat leveren die concreet op. 

In de beslispunten wordt verder gedoeld op de beleidsvoornemens van de gemeenten 

Geldermalsen en Neerijnen en op de beheerplannen van de drie gemeenten. Daarnaast op 

de financiële situatie in Geldermalsen. Bij deze beslispunten is het van belang dat er 

volledige duidelijkheid en transparantie geboden wordt. Als er een moment komt dat deze 

zaken allemaal uitgewerkt zijn en gepresenteerd kunnen worden, zal er wellicht ook 

behoefte zijn aan een nieuwe begrotingsscan van de provincie. 

Tenslotte vinden wij het als ChristenUnie belangrijk dat we nogmaals onze burgers 

consulteren mbt deze ontwikkelingen. De situatie en hetgeen we voorleggen is nu toch 

beduidend anders dan tijdens onze vorige consulatie rondes in 2014. Wij vragen het college 

dan ook om komend voorjaar enkele avonden hiervoor te organiseren. 

We horen graag van de portefeuillehouder een reactie hoe genoemde zaken voor ons meer 

concreet gemaakt kunnen worden. 

Amendement.  


