
Stemverklaring herindelingsadvies Christen Unie Lingewaal, juni 2017. 

Het beleid is dat een herindeling van onderaf moet komen, er is geen dwang of verplichting. 

Voor ons is het tijdens de burgeravonden in Lingewaal, gehouden in 2014 en 2017, duidelijk 

geweest dat onze inwoners in meerderheid niet voor een herindeling zijn en dat goed weten 

te beargumenteren. Wij vragen onze inwoners om hun mening en dan kun je die vervolgens  

niet naast je neerleggen. Bovendien is bij de burgeravonden in 2014 onze inwoners steeds 

voorgehouden dat, indien gekozen werd voor samenwerken met de gemeenten 

Geldermalsen en Neerijnen, het alleen om een samenwerkingsverband zou gaan en niet om 

een herindeling, althans niet op korte termijn.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen voor 2014 werd door de politieke partijen in Lingewaal 

slechts summier aandacht gegeven aan de bestuurlijke toekomst van de gemeente en 

daarbij gesteld dat een herindeling in de komende raadsperiode niet aan de orde zou zijn. 

Wij vinden het dan niet correct dat dit binnen één raadsperiode toch gerealiseerd wordt en 

wel onder zeer grote (tijds)druk.  

Uit de rapporten behorend bij het voorstel om te komen tot een herindeling blijkt dat het 

financieel gezien niet aantrekkelijk is voor burgers en bedrijven in Lingewaal om over te gaan 

tot bestuurlijke samenwerking en dus een nieuwe gemeente. De kosten zullen flink stijgen. 

We moeten rekening houden met een kostenverhoging voor burgers en bedrijven van 15 - 

20%. De grafieken voor o.a. weerstandsvermogen, risico’s en belastingdruk uit de 

begrotingsscan van de provincie en de rapporten van onze accountant laten een mooi beeld 

zien van Lingewaal en een beduidend minder mooi beeld van de andere gemeenten en de 

eventuele nieuwe gemeente.  

Lingewaal toont al vele jaren een grote bestuurskracht die alom gewaardeerd wordt. 

Bestuurlijk is er een grote eensgezindheid met ruim voldoende kwaliteit en mede door de 

inzet van de ChristenUnie in het college is de financiële positie van Lingewaal al jaren 

positief. We zijn een gezonde stabiele gemeente. Cijfers en rapporten van o.a. de accountant 

bevestigen dit. Kwetsbaarheid speelt bij een kleinere gemeente altijd een rol, maar indien 

nodig worden deskundige personen ingehuurd. De ChristenUnie heeft dan ook de vaste 

overtuiging dat onze gemeente de komende tien jaar nog zeker zelfstandig kan blijven en 

wellicht nog veel langer. 

Tot slot de grootste zorg voor de ChristenUnie is gelegen in  de afstand die ontstaat tussen 

politiek en gemeenschap en in de verschillende bestuursculturen van de drie gemeenten. 

Juist door de kleinschaligheid kun je heel betrokken zijn en weet je wat er speelt. De korte 

lijnen en het kennen van de raadsleden, de wethouders en burgemeester wordt door onze 

inwoners hoog gewaardeerd. Dat geldt ook voor de dienstverlening door de gemeente. Met 

een herindeling wordt hier fors op ingeleverd. 

 


