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1 Inleiding en onderzoeksopzet

1.01 De provincie Zuid-Holland heeft de gemeenten in de Krimpenerwaard betrokken in een
Arhi-procedure. De colleges van Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel en
Nederlek hebben daarop de Universiteit van Tilburg en PricewaterhouseCoopers gevraagd
onderzoek te doen en advies te geven in dit belangrijke proces. Het onderzoek is uitgevoerd in de
periode oktober-december 2009.

1.02 De provincie zou kunnen kiezen voor samenvoeging van alle zes gemeenten in de
Krimpenerwaard. De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Nederlek hebben besloten twee
alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Het doel daarvan is om geobjectiveerde argumenten te
verkrijgen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Een helder onderbouwd en breed
gedragen besluit is immers cruciaal voor een gewenste beïnvloeding van het provinciale voornemen
tot herindeling van de Krimpenerwaard. Dit laat de mogelijkheid onverlet dat de beide gemeenten
tot een verschillende voorkeur komen; afstemming is aan te bevelen.

1.03 Samengevat zijn in het onderzoek de volgende opties onderzocht:
Blijvende zelfstandigheid van de gemeenten Nederlek en Krimpen aan den IJssel.
Samenvoeging van de gemeenten Nederlek en Krimpen aan den IJssel (K2) en van de gemeenten
Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4). Deze vier gemeenten hebben vooraf
aangegeven aan het onderzoek te willen meewerken.
Beide opties zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de gevolgen van een samenvoeging van alle
gemeenten in de Krimpenerwaard (K6).

1.04 Met de gemeenteraden van Nederlek en Krimpen aan den IJssel is het te hanteren
afwegingskader voor de onderzoeksresultaten opgesteld. Vooraf was door de raden bepaald dat in
elk geval in het onderzoek aan de orde moest komen:

 De maatschappelijke samenhang en maatschappelijke oriëntatie van de inwoners van
Krimpen aan den IJssel en Nederlek.

De consequenties van gemeentelijke herindeling voor de regionale samenwerking.
De (ingeschatte) bestuurskracht van de te bestuderen opties.

Onderzoeksvragen

1.05 In het onderzoek zijn de volgende hoofdvragen gesteld:
1. Wat zijn de gevolgen van blijvende zelfstandigheid van de gemeenten Nederlek en

Krimpen aan den IJssel?
2. Wat is de maatschappelijke samenhang en oriëntatie van de gemeenten in de

Krimpenerwaard?
3. Wat zijn de gevolgen van een gemeentelijke herindeling voor de regio’s en

samenwerkingsverbanden?
4. Wat is de bestuurskracht van de eventuele nieuwe gemeenten (K2 en K4)?

In de volgende alinea’s wordt elk van deze hoofdvragen nader uitgewerkt.
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Gevolgen van blijvende zelfstandigheid van de gemeenten Nederlek en Krimpen aan den IJssel

1.06 De provincie heeft de Arhi-procedure gestart en zowel de gemeente Nederlek als de
gemeente Krimpen aan den IJssel daarin betrokken. Voor beide gemeenten is het de vraag, of zij
wel heringedeeld zouden moeten worden. De hoofdvraag naar de gevolgen van blijvende
zelfstandigheid van de twee gemeenten valt uiteen in twee delen:

 De houdbaarheid van zelfstandigheid: de inhoudelijke vraag naar de huidige en te
verwachten bestuurskracht van beide gemeenten.

 De haalbaarheid van blijvende zelfstandigheid: is dit een acceptabele optie voor Provinciale
Staten en vervolgens de wetgever?

1.07 De huidige bestuurskracht van Nederlek en Krimpen aan den IJssel is geanalyseerd in
recente bestuurskrachtmetingsrapporten. Van deze rapporten is in dit onderzoek gebruik
gemaakt. De toekomstige bestuurskracht is in kaart gebracht door een aantal toekomstige
ontwikkelingen te analyseren en daarover met betrokkenen te spreken (gemeenteraden, colleges,
gemeentesecretarissen en regionale vertegenwoordigers). In deze gesprekken was de kernvraag:
kunnen gemeenten de in de toekomst te verwachten vraagstukken aan?

1.08 Voor het analyseren van de haalbaarheid is van groot belang dat de colleges en
gemeenteraden zelf contact hebben met leden van zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten. Zij
kunnen daarin inschatten, welke ruimte de provincie laat voor andere opties dan de provinciale
voorkeur (K6). In dit rapport wordt een analyse gemaakt van recente standpunten van Provinciale
Staten en de Tweede Kamer over procedures met betrekking tot gemeentelijke herindeling.

Maatschappelijke samenhang en oriëntatie van de gemeenten in de Krimpenerwaard

1.09 De vraag naar de maatschappelijke samenhang en oriëntatie van de gemeenten in de
Krimpenerwaard is onderzocht door middel van:

1. Een analyse van door de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Nederlek aangeleverde
gegevens (conform een vooraf afgesproken format) en aanvullend verzamelde gegevens uit
beschikbaar materiaal (zie bijlage B voor een overzicht van geraadpleegde documenten).

2. Een onderzoek onder de bevolking van Krimpen aan den IJssel en Nederlek dat zowel is
gericht op de maatschappelijke oriëntatie van inwoners als de mate en vorm waarin de
inwoners in de discussie over herindeling zouden willen participeren.

Gevolgen van gemeentelijke herindeling voor de regio’s en samenwerkingsverbanden

1.10 De beantwoording van de vraag naar de gevolgen voor de regio’s en
samenwerkingsverbanden heeft zowel een financiële als een bestuurlijke invalshoek. Op basis van
de diverse regelingen is berekend welke financiële gevolgen de uittreding heeft. In het onderzoek is
dit voor een aantal opties gedaan. De analyse van de financiële consequenties richtte zich op:

 De genoemde kosten voor intreding en/of uittreding in verbonden partijen
(gemeenschappelijke regelingen en eventuele andere samenwerkingsvormen).
Een inschatting van de gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds.
Reserves en voorzieningen.
Mogelijkheden voor subsidies van derden.

1.11 Voor het in kaart brengen van de bestuurlijke gevolgen zijn beschikbare documenten
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geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de andere betrokken gemeenten in de Krimpenerwaard,
de regio’s en enkele andere instanties over opties en gevolgen.

Bestuurskracht eventuele nieuwe gemeenten (K2 en K4)

1.12 Om tot een zo stevig mogelijke onderbouwing te komen is voor de beantwoording van
deze hoofdvraag gebruik gemaakt van de diverse bestuurskrachtmetingen die van de zes
afzonderlijke gemeenten en van de K5-samenwerking beschikbaar zijn. Tevens zijn gesprekken
gevoerd met betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Afwegingskader

1.13 De resultaten van het onderzoek zijn tenslotte gerelateerd aan een afwegingskader. Dit
afwegingskader bestaat uit (a) criteria van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, (b) van de provincie Zuid-Holland, en (c) criteria die de raden zelf, met
ondersteuning van de onderzoekers, hebben opgesteld. Aan de raadsleden van beide gemeente is
gevraagd welke criteria zij belangrijk vonden. Zij hebben daartoe een vragenlijst ingevuld. Per
gemeente is vervolgens in een raadsbijeenkomst het toetsingskader vastgesteld (zie hoofdstuk 6).

Onderzoeksopzet

1.14 De onderzoeksopzet is in de raden besproken. Het onderzoek is begeleid door een
ambtelijke begeleidingscommissie van beide gemeenten. De feitelijke resultaten van het onderzoek
(de stappen 2 tot en met 5) zijn gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst van beide
gemeenten (raden, colleges en managementteams) op 8 december 2009 (stap 6). Die bijeenkomst
was bedoeld om de opdrachtgevers de kans te geven toelichting te vragen. De onderzoekers hebben
vervolgens de feitelijke gegevens geanalyseerd aan de hand van de toetsingscriteria die eerder door
de raden waren vastgesteld (stap 7). Schematisch ziet de onderzoeksopzet er als volgt uit:
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2 Bestuurskracht zelfstandige gemeenten

Inleiding

2.15 Dit hoofdstuk beschrijft de optie van een zelfstandige gemeente Nederlek en een
zelfstandige gemeente Krimpen aan den IJssel. Bij het onderzoek naar deze optie gaat het in
hoofdzaak om de houdbaarheid en haalbaarheid van zelfstandigheid. De houdbaarheid is een
inhoudelijke vraag naar de huidige en te verwachten bestuurskracht van beide gemeenten.
Daarnaast speelt de haalbaarheid een minstens even belangrijke rol. Hierbij gaat het om de vraag of
een blijvende zelfstandigheid acceptabel is voor Provinciale Staten en vervolgens de wetgever.

2.16 Om de vraag naar de toekomstige bestuurskracht van beide gemeenten te beantwoorden is
gebruik gemaakt van de bestuurskrachtonderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Voor
Krimpen aan den IJssel is in de eerste helft van 2009 een bestuurskrachtmeting uitgevoerd door
een visitatiecommissie op basis van een zelfstudie en aanvullend onderzoek van de Universiteit van
Tilburg en PriceWaterhouseCoopers. Voor Nederlek is gebruik gemaakt van de
bestuurskrachtmeting (d.d. 4 mei 2005, Van Naem en Partners) en de quick-scan bestuurkracht
(17 november 2008, Van Naem en Partners). Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de Colleges en
Managementteams van de beide gemeenten om de optie van blijvende zelfstandigheid te
bespreken. Ook in de gesprekken met diverse samenwerkingsverbanden en buurgemeenten is de
blijvende zelfstandigheid besproken.

2.17 Bij het beoordelen van de bestuurskracht is in deze analyse een aantal vragen gesteld:
Heeft de gemeente helder voor ogen wat de grote opgaven zijn voor de komende jaren? Zijn die
opgaven geformuleerd en vertaald in concreet beleid? Op welke manier heeft het gemeentebestuur
die opgaven geformuleerd? Is dat in interactie met de samenleving (burgers, instellingen,
bedrijfsleven) gebeurd? Is het beleid uitgevoerd en heeft het geresulteerd in zichtbare
maatschappelijke effecten (outcomes)? Heeft het gemeentebestuur een duidelijke visie op de rol
van het gemeentebestuur in het openbaar bestuur (bijvoorbeeld in regionaal bestuur) en handelt
het daar ook naar? Heeft het gemeentebestuur een duidelijke visie op de verhouding tussen
gemeentelijk bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht, en handelt het daar ook naar (zie de
volgende paragraaf voor een uitwerking van dit punt)? Hebben gemeenteraad en college, wat dat
betreft, voldoende eenduidige opvattingen, zodanig dat zij de ambtelijke organisatie weten te
inspireren?

Houdbaarheid: te verwachten bestuurskracht van een zelfstandige gemeente Krimpen
aan den IJssel

2.18 Het bestuurskrachtonderzoek in Krimpen aan den IJssel gaat uitdrukkelijk niet over een
mogelijke herindeling. De bestuurskrachtmeting-nieuwe-stijl werd uitgevoerd als een instrument
om van te leren en waar nodig tot verbetering te komen. De algehele analyse van zelfstudie,
aanvullend onderzoek en visitatie laat een bestuurskrachtige gemeente zien. Hieronder noemen we
kort de punten die dit ondersteunen. Daarna vatten we de verbeterpunten kort samen.

2.19 Het eindoordeel geeft aan dat de gemeente Krimpen aan den IJssel betrekkelijk grote
vernieuwingsopgaven moet realiseren binnen een beperkt gebied. Er is één kern die in de jaren 60
en 70 van de vorige eeuw is volgebouwd. Een aantal belangrijke voorzieningen en woningen zal
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daarom in de komende periode vernieuwd moeten worden. Daarnaast zal gewerkt moeten worden
met “inbreilocaties” in plaats van bouw in lege uitbreidingsgebieden. De vergrijzing is, mede door
deze ontstaansgeschiedenis, in veel opzichten een belangrijke ontwikkeling voor de komende
jaren. Er is door de gemeente al veel gedaan om deze opgave aan te kunnen. Om deze opgave ook in
de toekomst goed aan te kunnen heeft Krimpen aan den IJssel een Structuurvisie die in
samenspraak met bewoners en bedrijven is geformuleerd. Uit het aanvullende onderzoek voor de
bestuurskrachtmeting blijkt dat 42% van de respondenten goed of heel goed op de hoogte is van
deze visie. Op basis van deze structuurvisie is duidelijke vertaalslag gemaakt naar diverse
beleidsterreinen door beleidsnota’s vast te stellen en in uitvoering te nemen, waaronder de
woonvisie, centrumvisie (2006), fietsstructuurplan (2008), woonzorgzonering, sportbeleid en een
duurzaamheidsvisie. De visitatiecommissie is daarbij van oordeel dat de gemeente bewust kiest
voor een gemeente die leeft tussen verstedelijking en groen in.

2.20 De bestuurscultuur van de gemeente Krimpen aan den IJssel is gericht op harmonie en
samenwerking. Dat sluit aan bij de door de samenleving gewenste leiderschapsstijl. Participatie
vanuit de samenleving gebeurt vooral op instellingsniveau. Instellingen worden vertegenwoordigd
in overlegstructuren; belangrijke plannen en beleidsnota’s worden in een vroeg stadium besproken.
Voor individuele inwoners zijn recent enkele participatiemogelijkheden opgezet of in
ontwikkeling.

2.21 Op het gebied van onderwijs is er waardering van de facilitering van
onderwijsvoorzieningen en het initiatief voor de bedrijvencampus. Op het terrein van veiligheid
wordt er goed samengewerkt met de ketenpartners. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
is goed op orde. Op het gebied van sport zijn inwoners tevreden en wordt de gemeente als
betrokken ervaren. De sportraad speelt daarbij een positieve rol. Bedrijven vinden de gemeente
toegankelijk en aanspreekbaar. De financiën van de gemeente zijn goed op orde en werknemers
zijn enthousiast en betrokken. Bestuurlijke partners zien Krimpen aan den IJssel als coöperatief.

2.22 Ter versterking worden in het bestuurskrachtonderzoek en door de visitatiecommissie
enkele zaken genoemd. De gemeente (College, Raad en ambtelijke organisatie) zijn te intern
gericht, al worden er recente initiatieven opgemerkt die dit veranderen. De ontsluiting via de
Algerabrug wordt een probleem genoemd waar nu echt een oplossing voor moet komen, onder
erkenning dat de gemeente dat niet alleen kan. Voor de complexe projecten centrum en
Stormpolder wordt aandacht gevraagd voor deskundige projectleiding. Door vergrijzing wordt een
relatief grote uitstroom van ambtelijke deskundigheid voorzien. De sturing op prestaties van
maatschappelijke organisaties en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kan sterker.

2.23 Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat de geringe afstand tussen bestuur en
burger, het hebben van één kern, de succesvol afgeronde reorganisatie per begin 2009 en de
politieke continuïteit en stabiliteit worden gezien als belangrijke voordelen van de zelfstandige
gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de gemeente in de toekomst
meer zal moeten gaan samenwerken. Er komen nieuwe taken naar de gemeente en de
geïnterviewden nemen de verbeterpunten van de bestuurskrachtmeting serieus.

2.24 Geconcludeerd kan worden dat Krimpen aan den IJssel een bestuurskrachtige gemeente is.
De verbeterpunten kunnen door de huidige gemeente in principe worden opgepakt. Er zijn geen
redenen te twijfelen aan de toekomstige bestuurskracht van de gemeente. Zelfstandigheid is
daarmee een houdbare optie, voor nu en later.
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Houdbaarheid: te verwachten bestuurskracht van de zelfstandige gemeente Nederlek

2.25 De quick scan bestuurskracht van november 2008 concludeert dat Nederlek op bijna alle
velden voldoende bestuurskrachtig is. De opgaven zijn in beeld en gebundeld in een structuurvisie.
Via deelplannen wordt de structuurvisie vertaald in concreet beleid. Burgers en maatschappelijke
partners worden goed betrokken bij beleidsvorming.

2.26 De samenwerking in K5-verband versterkt de bestuurskracht. Er wordt actief naar
samenwerking gezocht op operationeel en strategisch gebied. Nederlek ervaart de strategische
samenwerking nu voor een deel als inperking van vrijheden en is tevreden over de operationele
samenwerking. De quick scan geeft aan dat de samenwerking bij uitvoerende taken in K5-verband
de kwetsbaarheid van de organisatie heeft verminderd. Financieel is de organisatie gezond. De
ambtelijke capaciteit en inzet voor het uitvoeren van de structuurvisie en voor regionale opgaven
blijft een aandachtspunt. Wel is er sinds 2007 ongeveer 10 tot 12 fte. extra beschikbaar gekomen
om de ambtelijke organisatie op belangrijke onderdelen te versterken.

2.27 Het College en het MT merken op dat de samenwerking niet op alle terreinen de
kwetsbaarheid van de eigen organisatie heeft verminderd, onder andere niet op de terreinen
onderwijs, ICT, P&O en Economische Zaken. Verder liggen de ambities van Nederlek vaak hoger
dan in K5-verband.

2.28 Het zicht van Nederlek op meerjarige opgaven is vertaald in de structuurvisie 2015. Het
opstellen van deze structuurvisie heeft veel tijd in beslag genomen. Sinds eind 2007 heeft Nederlek
een strategische overall visie. Op tactisch niveau heeft de gemeente Nederlek een groot aantal
opgaven dat is gekoppeld aan de structuurvisie. Om een vitale plattelandsgemeente te worden en
te blijven wil Nederlek zich ontwikkelen van beheergemeente naar ontwikkelgemeente. Doel is op
langere termijn te groeien van 14.000 inwoners naar 15.500 inwoners. Hiervoor dienen 1200 nieuwe
woningen te worden gerealiseerd. Ook het voorzieningenniveau dient verbeterd te worden.

2.29 Met de structuurvisie realiseert de gemeente integraal beleid. De visie is uitgewerkt in 15
deelplannen, die een onderlinge samenhang kennen. De gemeente weet wat haar opgaven vragen
van de ambtelijke organisatie, zij zet een aparte projectstructuur op en maakt medewerkers vrij. De
kwantitatieve en kwalitatieve inzet van de formatie is een aandachtspunt. De financiële
consequenties van de deelplannen zijn in beeld, voor een aantal opgaven zijn er beperktere
financiële middelen. Uitvoering van de deelplannen vindt op een consistente wijze plaats. De
gemeente heeft uniforme unitplannen, taken worden daarin gekoppeld aan capaciteit. Projectmatig
werken is ingevoerd en er wordt tijd geschreven. Een bezuinigingstaakstelling van 1,2 miljoen is
gerealiseerd. Uitvoerende taken worden over het algemeen juist en tijdig uitgevoerd. De gemeente
verzamelt periodiek gegevens over haar functioneren. Een aantal taken kan de gemeente meer tijdig
oppakken. De gemeente heeft structureel een dekkende begroting, risico’s zijn in beeld en
gerelateerd aan het weerstandsvermogen. Risico’s lijken beheersbaar.

2.30 De gemeente heeft voor het opstellen van de deelplannen van de structuurvisie gesprekken
gevoerd met veel partners uit het maatschappelijk middenveld. De opgestelde plannen zijn d.m.v.
informatieavonden / inspraakrondes gepresenteerd aan de bevolking (met wisselende reacties tot
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gevolg, zeer positief en zeer negatief). De gemeente betrekt voor diverse tactische opgaven
maatschappelijke partners en burgers bij haar beleid. Zij betrekt de inbreng van betrokkenen in
haar beleid. Dit doet ze allereerst via keukentafelgesprekken waar knelpunten in ‘petit comité’
besproken worden met zogenaamde risicogroepen, daarna pas in grootschaliger
informatiebijeenkomsten. Inwoners en maatschappelijke organisaties worden actief op de hoogte
gehouden van de inhoud van plannen en van de voortgang van de uitvoering. De gemeente trekt de
wijken in om interactiviteit te vergroten, de bijeenkomsten zijn themagericht. Per bouwproject
worden prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

2.31 Aandacht wordt in de bestuurskrachtmeting gevraagd voor de bestuurlijke continuïteit
van de realisatie van de structuurvisie. De realisatie van de structuurvisie vraagt gedurende lange
tijd andere kwaliteiten van bestuurders en de ambtelijke organisatie dan het opstellen ervan. Het
zijn kwaliteiten die tot nu toe niet in die mate zijn aangesproken binnen de gemeente. Dit betekent
dat bestuurlijke sturing en toezicht een aandachtspunt blijven. In antwoord op deze conclusie
heeft Nederlek het bestuurlijk committment verbreed, wordt beter gestuurd op de financiële
haalbaarheid en richt de raad zich meer op kaders en hoofdlijnen. Bestuurlijke portefeuilles zijn
opnieuw verdeeld.

2.32 De gemeentelijke organisatie telt ongeveer 74 fte. Er is sprake van veel vergrijzing binnen
de gemeentelijke organisatie. De wethouders zijn, onder andere gelet op het belang van de
uitvoering van de structuurvisie, fulltime aangesteld. Het gevaar bestaat door de sterke aansturing
vanuit het college dat bestuurders te veel op de stoel van de ambtelijke organisatie gaan zitten.

2.33 Op basis van de bestuurskrachtmetingen en gesprekken is de gemeente Nederlek voor de
toekomst voldoende bestuurskrachtig. De aangegeven verbeterpunten zijn goed op te pakken, is
ook de mening van College en Managementteam. Het bestuur heeft een visie opgesteld waardoor
de prioriteiten helder zijn. Hierbij is verdergaande operationele en strategische samenwerking in
de toekomst noodzakelijk. Die samenwerking is nodig om bestaande verbeterpunten op te pakken
en tevens om nieuwe taken die in de komende jaren naar gemeenten toekomen goed te kunnen
gaan uitvoeren. Mits de gemeente adequaat weet samen te werken met andere gemeenten is
zelfstandigheid daarmee een houdbare optie, voor nu en later.

Haalbaarheid van blijvende zelfstandigheid

2.34 Bij dit onderzoek is afgesproken dat de onderzoekers zelf geen gesprekken voeren met
leden van Statenfracties van Zuid-Holland. Uit de berichtgeving valt echter wel af te leiden dat er
genuanceerd wordt gedacht over gemeentelijke herindelingen in Provinciale Staten. De provinciale
CDA-fractie stelt zich op het standpunt dat pas sprake kan zijn van een mogelijke herindeling als
de bevolking daaraan de voorkeur geeft (Marco Heemskerk, Het Kompas, 12 nov. 2009). Voor de
PvdA fractie in Zuid-Holland weegt de mening van de bevolking ook zwaar, maar dan moet deze
wel een duidelijke voorkeur aangeven (jaarverslag PvdA Zuid-Holland). De fractie is voor ingrijpen
van de provincie bij gemeenten als deze te weinig presteren of elkaar in een regio onvoldoende
helpen. Uit de berichtgeving rond herindelingen in Zuid-Holland van de VVD valt af te leiden dat
overleg tussen de provinciale en gemeentelijke VVD-fracties van groot belang is. De SP-fractie is
zeer kritisch over herindelingen zeker als de provincie zich daarbij dwingend opstelt. De SP voert
daarbij aan dat er weinig bewijs is dat herindelingen positieve effecten hebben voor de inwoners.
De CU-fractie is kritisch over de wijze waarop Krimpen aan den IJssel betrokken is bij onderzoek
naar mogelijke herindelingen in de Krimpenerwaard en noemt ook de mogelijkheid van een fusie
tussen Krimpen aan den IJssel en Nederlek. Overigens is een waarschuwing op haar plaats:
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besluitvorming over herindeling kent een ietwat grillig verloop. In Zuid-Holland hebben de
afgelopen jaren verscheidene herindeling plaatsgevonden, soms ook tegen de wil van gemeenten in.

2.35 Eerdere besluitvorming over herindelingen in de Tweede en Eerste Kamer laat zien dat een
provinciaal voorstel tot herindeling door de Kamer soms wordt tegengehouden wanneer meerdere
betrokken gemeenten daartegen zijn. De Kamer heeft bij motie aan de regering gevraagd om
gemeenten die bestuurskrachtig zijn, zelfstandig te laten blijven. Maar besluitvorming in de
Staten-Generaal blijft lastig in te schatten: zekerheden daarover zijn niet te geven. Daarbij komt,
dat in de criteria van het ministerie ook duidelijk is, dat een enkele gemeente geen vetorecht
toekomt.

2.36 De positie van de gemeenten in de Krimpenerwaard verschilt, maar een aantal gemeenten
heeft zich uitgesproken voor een herindeling en een aantal twijfelt aan het nut van herindeling. De
Raad van de gemeente Ouderkerk heeft op 18 december 2008 uitgesproken niet meer in staat te
zijn de grote opgaven waarvoor de gemeente zich gesteld ziet het hoofd te bieden. De Raad spreekt
zich daarbij, gezien de huidige samenwerking, uit voor een K5. De Raad van de gemeente Vlist
heeft zich ook uitgesproken voor een herindeling en heeft daarbij ook een voorkeur voor een K5-
gemeente. Het College (niet de Raad) van Schoonhoven heeft zich al eerder uitgesproken voor een
herindeling. De Raden van Krimpen aan den IJssel en Nederlek hebben nog geen definitief
standpunt ingenomen. Gezien de bovenstaande politieke standpunten van diverse Statenfracties
betekent dit, dat de kans vrij groot is dat een herindeling zal gaan plaatsvinden. Tot welke fusie die
zal leiden, is minder goed te voorspellen.

2.37 In de nu bekende standpunten van gemeenten in de Krimpenerwaard wordt herindeling
met Krimpen aan den IJssel niet expliciet genoemd. De bestuurskracht van Krimpen aan den IJssel
noopt ook niet direct tot nadenken over herindeling; de raden vragen er ook niet om. Recente
herindelingen hebben geresulteerd in gemeenten die kleiner of ongeveer gelijk zijn aan de
gemeente Krimpen aan den IJssel. Dat maakt de haalbaarheid van zelfstandigheid groter, zeker als
ook zou blijken dat een ruime meerderheid van de bevolking ertegen is.

2.38 Uit onze gesprekken blijkt dat daarbij wel direct gedacht wordt aan de dan resterende
scenario’s bij een mogelijke volgende herindeling. Mochten de K5 gemeenten fuseren dan rest in de
toekomst een keuze voor één Krimpenerwaard gemeente of een fusie met Capelle aan den IJssel. De
realiteit van dit scenario is moeilijk te voorspellen.

2.39 Voor Nederlek lijkt de haalbaarheid van blijvende zelfstandigheid om tenminste drie
redenen minder groot dan die van Krimpen aan den IJssel. In de eerste plaats gaat het om een
kleinere gemeente van circa 14.000 inwoners. En hoezeer het ook aantoonbaar is dat
bestuurskracht amper afhangt van de omvang van de gemeente, en hoewel in geen enkel
beleidsdocument expliciete criteria zijn vastgesteld voor de wenselijke omvang van een gemeente,
blijkt schaalgrootte in interviews voortdurend wel degelijk een belangrijke rol te spelen. Anders
gezegd: blijvende zelfstandigheid kan voor een relatief kleine gemeente als Nederlek een houdbare
optie zijn, maar daarmee nog niet per se een haalbare. In de tweede plaats heeft Nederlek
geparticipeerd in de K5 samenwerking en kan daarom een fusie door betrokken politici in het
besluitvormingsproces als een logische vervolgstap gezien worden (los van de vraag of dit ook
werkelijk een logische vervolgstap is). In de derde plaats zal Nederlek bij een fusie in de rest van de
Krimpenerwaard een kleine en mogelijk de kleinste gemeente zijn die dan in toenemende mate
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voor veel taken afhankelijk wordt van samenwerkingsarrangementen met de nieuw te vormen
gemeente(n). Dat roept vragen op over de wenselijkheid van een blijvende zelfstandigheid van
Nederlek (ervan uitgaande dat de overige gemeenten van de K5 fuseren).

2.40 Conclusie: de gemeenten Nederlek en Krimpen aan den IJssel zijn in de toekomst
voldoende bestuurskrachtig om zelfstandig te blijven. Voor beide gemeenten is zelfstandigheid een
houdbare optie. De haalbaarheid van zelfstandigheid in het komende politieke
besluitvormingsproces kunnen wij vooraf niet voorspellen. De nu gestarte arhi-procedure, de
mogelijke voorkeur van de provincie om te komen tot één gemeente Krimpenerwaard, de positie
ten opzichte van herindeling van een aantal gemeenten in de Krimpenerwaard, en
onvoorspelbaarheid van de houding van zowel Provinciale Staten als de Staten-Generaal, maakt
het vooral voor de gemeente Nederlek onzeker of zelfstandigheid een haalbare optie is. Voor de
gemeente Krimpen aan den IJssel is de haalbaarheid van de optie van zelfstandigheid ook onzeker,
zij het minder dan voor Nederlek. Een blijvend zelfstandig Krimpen aan den IJssel wordt wel
kwetsbaarder bij eventuele volgende rondes van herindeling.
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3 Maatschappelijke samenhang en oriëntatie

Historische, geografische, bestuurlijke en politieke aspecten van de Krimpenerwaard

Geografisch

3.41 Over de geografische afbakening van een gebied valt veel te zeggen; dat geldt ook voor de
Krimpenerwaard. Als we het riviertje de Vlist als grens nemen, vallen delen van het grondgebied
van de gemeenten Vlist en Schoonhoven geografisch buiten de Krimpenerwaard. Tegelijkertijd
liggen delen van de gemeente Gouda in de Krimpenerwaard (Stolwijkersluis).

Historisch

3.42 De geschiedenis van de Krimpenerwaard lijkt terug te gaan tot de Middeleeuwen. In de
elfde eeuw gaf de toenmalige landheer (de bisschop van Utrecht) toestemming tot ontginning van
het gebied. In de late Middeleeuwen krijgen de heren van Polanen het westelijk deel van de
Krimpenerwaard in hun bezit (grofweg het grondgebied van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk
aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel).1 De ontwikkeling van de kernen in de Krimpenerwaard
is eeuwenlang tamelijk gelijkmatig geweest. Vanaf de bouw van de Algerabrug in 1958 is dat echter
veranderd: Krimpen aan den IJssel is toen veel sterker gaan groeien dan de overige kernen in de
waard. Eind 2008 telt die gemeente ongeveer 29.000 inwoners en de rest van de
Krimpenerwaardgemeenten ongeveer 54.000. Krimpen aan den IJssel is (met één kern) twee keer
zo groot als de grootste gemeente (qua inwonertal) in de rest van de waard (Nederlek met twee
kernen); en zij is twee keer zo groot als Schoonhoven (ook met één kern).

Bestuurlijk

3.43 Bestuurlijk gezien is er in de loop van de tijd ook het een en ander veranderd. Bij de
gemeentelijke herindeling van 1985 is een deel van het grondgebied van de voormalige gemeente
Krimpen aan de Lek toegevoegd aan Krimpen aan den IJssel, in verband met planologische
ruimtebehoefte vanuit de regio Rotterdam (de daar gebouwde wijk, Lansingh-Zuid, is inmiddels
vrijwel voltooid).

3.44 In 1991/2 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel zich terdege willen oriënteren, ook
omdat er “sterke twijfels” bestonden “of de belangen van Krimpen aan den IJssel het best tot hun
recht komen in de regio Rijnmond” (collegenotitie 30/06/1992). Vervolgens is advies gevraagd aan
onderzoekers van de universiteiten van Rotterdam en Leiden (Derksen e.a., 1992). Dat advies was
helder: de gemeente Krimpen aan den IJssel hoort bij de Rotterdamse regio. De oriëntatie van de
bevolking is niet op Hollands Midden, maar vooral op Rotterdam. Dus vonden de onderzoekers het
voor de hand te liggen de Krimpenaren ook een stem te geven in het regionale bestuur. Duidelijk
was ook, dat de schaal van Krimpen niet te klein was voor het uitvoeren van de eigen gemeentelijke
taken. De Krimpense raad heeft, onder strikte voorwaarden, unaniem met het advies ingestemd
(30/06/1992).

3.45 De gemeente Nederlek heeft zich lange tijd gericht op samenwerking met de andere vier

1 In de gemeentewapens van de (huidige / voormalige) gemeenten Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan

den IJssel, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk is het familiewapen van de Polanens terug te vinden: een

zilveren schild met drie zwarte halve manen.
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gemeenten in de Krimpenerwaard in de zgn. ‘K5’. Zij is, zoals bekend, deel geworden van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland. De gemeente Nederlek heeft in het
najaar van 2007 haar buurgemeente Krimpen aan den IJssel benaderd met de vraag of op termijn
een fusie tot stand gebracht zou kunnen worden. Nederlek zag onvoldoende vruchtbare
samenwerking in K5-verband en stelde dat de inwoners zich in tal van opzichten richtten op de
Rotterdamse regio. De beide gemeenten hebben vervolgens een ‘Quick scan’ laten uitvoeren door
mw. Leemhuis-Stout. Zij noemt samenwerking tussen de beide gemeenten “perspectiefvol” maar
stelt ook dat er eerst een inhoudelijke discussie moet plaatsvinden. Daarbij speelde mee, dat de K5-
samenwerking nog geëvalueerd moest worden en dat Krimpen aan den IJssel haar bestuurskracht
nog wilde laten meten.2 Het college van B&W van Krimpen aan den IJssel heeft vervolgens in 2008
besloten eerst een bestuurskrachtmeting uit te laten voeren. Inmiddels is de bestuurskracht van
Krimpen in kaart gebracht en is de samenwerking van de K5 geëvalueerd (SGBO, 2008).

Politiek

3.46 De politieke kleur van de zes gemeenten in de Krimpenerwaard verschilt wel enigszins. In
drie gemeenten is een lokale partij Gemeentebelangen de grootste (Bergambacht, Schoonhoven en
Vlist), terwijl in Krimpen aan den IJssel, Nederlek en Ouderkerk aan den IJssel de PvdA de meeste
zetels heeft. Alle gemeenten behalve Ouderkerk kennen een lokale lijst. Daarnaast hebben de
meeste gemeenten, behalve Nederlek en Schoonhoven, een relatief grote SGP-CU-afvaardiging. De
beide meer stedelijke gemeenten, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven, kennen een
GroenLinks-fractie. In geen van de gemeenten heeft één partij een getalsmatig dominante positie
(bijvoorbeeld meer dan een derde van de zetels).

Tabel 3.1. Partijpolitieke samenstelling gemeenteraad en college

Gemeentenaam
(coalitie)

CDA PVDA VVD CU SGP GL W’84 Leefbaar Luijendijk
Gem.
belang

Lijst
onafh. Totaal

Bergambacht
(CU/SGP,
Gem.belang)

1 3 1 3 - - - - 5 - 13

Krimpen (CU,
PVDA, SGP, VVD)

1 5 3 2 4 2 - 3 1 - - 21

Nederlek (PVDA,
VVD)

3 5 3 - 2 - 2 - - - - 15

Ouderkerk (PVDA,
VVD)

1 4 3 3 2 - - - - - - 13

Schoonhoven
(PVDA, VVD)

2 3 2 2 1 - - - 4 1 15

Vlist (PVDA, VVD,
Vrije
Kiesvereniging-
Gemeentebelang)

3 2 2 2 - - - - 4 - 13

Bron: www.overheid.nl.

Conclusies

3.47 De bestuurlijke geschiedenis van de Krimpenerwaard laat in de late middeleeuwen een
splitsing zien tussen een westelijke en oostelijke helft van de waard (overigens niet geheel
samenvallend met huidige gemeentegrenzen). De bestuurlijke grenzen in de Krimpenerwaard

2 Zij beval overigens ook aan om een visie te ontwikkelen op verdergaande samenwerking tussen of zelfs
samenvoeging van Krimpen aan den IJssel met Capelle aan den IJssel. Maar de grond voor dat advies is
moeilijk te vinden in het rapport.
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vallen niet samen met de geografische: enkele gemeenten overschrijden de grenzen van de
Krimpenerwaard en delen van de waard vallen bestuurlijk onder een externe gemeente (en die
gemeente is niet betrokken in de Arhi-procedure). Vanaf 1958 verstedelijkt Krimpen aan den IJssel,
terwijl de overige kernen hun kleinschalige karakter behouden. Qua partijpolitieke samenstelling
zijn er geen enorme verschillen tussen de gemeenteraden. De collegepartijen zijn vrijwel overal
PVDA en VVD (Nederlek, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven; in Vlist aangevuld met Vrije
Kiesvereniging-Gemeentebelang, in Krimpen aan den IJssel besturen CU en SGP mee). Alleen
Bergambacht kent een geheel andere samenstelling van het college.

Maatschappelijke oriëntatie: algemeen

3.48 De maatschappelijke oriëntatie van de bevolking van beide gemeenten is op twee manieren
in kaart gebracht. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van bestaande studies (zoals
koopstromenonderzoek). Omdat bleek dat die rapporten onvoldoende houvast boden, is
vervolgens besloten tot het uitzetten van een vragenlijst onder de bevolking. Op 12 november 2009
is een deel van de inwoners van de gemeenten Nederlek en Krimpen aan den IJssel per brief
gevraagd of zij wilden deelnemen aan het online onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de
eigen gemeente. In deze brief stond een link naar de vragenlijst en een gebruikersnaam en
wachtwoord om in te loggen. Er bestond ook een mogelijkheid het bijgesloten antwoordkaartje
terug te sturen met het verzoek om een schriftelijke vragenlijst. Op 24 november is een herinnering
verstuurd. Vanaf 30 november werd de vragenlijst gesloten. Binnengekomen schriftelijke
vragenlijsten zijn tot en met deze datum verwerkt. De respons ligt boven de 30% en is daarmee
heel behoorlijk.

Tabel 3.2. Respons
Nederlek Krimpen aan den IJssel

Verstuurd 750 1506
Respons 255 475
Respons % 34% 32%

Maatschappelijke oriëntatie Krimpen aan den IJssel

Algemeen

3.49 In de enquête is aan de inwoners gevraagd met welke plaatsen zij zich verbonden voelen.
Om het beeld scherp te krijgen is steeds gevraagd een keuze te maken uit twee opties. Blijkens
onderstaande tabellen voelen de inwoners van Krimpen aan den IJssel zich eerst en vooral
verbonden met de eigen woonplaats. De verbondenheid met Nederlek en Capelle aan den IJssel is
vrijwel gelijk. Verder verkiezen de inwoners van Krimpen aan den IJssel de gehele
Krimpenerwaard boven Nederlek, en is er ook een wat sterker gevoel van verbondenheid met de
Krimpenerwaard dan met de Rotterdamse regio.
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Tabel3.3. Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden?

Aantal Percentage

Krimpen aan den IJssel 425 90,6%

Krimpenerwaard 44 9,4%

Totaal 469 100,0%

Tabel 3.4. Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden?

Aantal Percentage

Nederlek 223 48,2%

Capelle aan den IJssel 240 51,8%

Totaal 463 100,0%

Tabel 3.5. Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden?

Aantal Percentage

Nederlek 91 19,7%

Krimpenerwaard 370 80,3%

Totaal 461 100,0%

Tabel 3.6. Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden?

Aantal Percentage

Krimpenerwaard 268 57,9%

Rotterdamse regio 195 42,1%

Totaal 463 100,0%

3.50 Ook is gevraagd waar de belangrijkste vrienden en familieleden wonen: in meerderheid in
de eigen woonplaats.

Tabel 3.7. Waar wonen uw belangrijkste familieleden en vrienden?

Aantal Percentage

in Krimpen aan den IJssel 245 52,1%

in Krimpen aan de Lek 4 ,9%

in Lekkerkerk 3 ,6%

elders in de Krimpenerwaard 19 4,0%

in Capelle aan den IJssel 20 4,3%

elders in de Rotterdamse regio 66 14,0%

Elders 113 24,0%

Totaal 470 100,0%



1

6

3.51 Bij de bestuurskrachtmeting in 2009 is de Krimpense bevolking gevraagd waar zij
bondgenoten voor de gemeente ziet. Dan is zowel de Stadsregio Rotterdam als de Krimpenerwaard
in beeld. Dan blijkt namelijk dat 41,1% van de inwoners de regio Rotterdam als belangrijkste
bondgenoot ziet ( vooral als het gaat om infrastructuur, cultuur, kennis en economie). En 47,4%
meent dat de Krimpenerwaard de belangrijkste bondgenoot is (zeker waar het gaat om
samenleving en recreatie.

A. Werken

3.52 De resultaten uit de enquête laten zien, dat het overgrote deel van de werkende bevolking
in Krimpen aan den IJssel zelf werkt, en in de rest van de Rotterdamse regio en Capelle aan den
IJssel. Het aantal mensen dat in de Krimpenerwaard (exclusief Krimpen aan den IJssel) werkt, is
verwaarloosbaar. In Nederlek vinden we bijna net zoveel werkenden uit Krimpen aan den IJssel als
in de overige vier Krimpenerwaardgemeenten.

Tabel 3.8. Waar werkt u?

Aantal Percentage

Krimpen aan den IJssel 93 30,5%

Krimpen aan de Lek 5 1,6%

Lekkerkerk 3 1,0%

elders in de Krimpenerwaard 10 3,3%

Capelle aan den IJssel 35 11,5%

elders in de Rotterdamse regio 103 33,8%

ergens anders 56 18,4%

Totaal 305 100,0%

Voor zover inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel en Rotterdam werkzaam zijn in de
Krimpenerwaard, is dat hoofdzakelijk in Krimpen aan den IJssel (70% resp. 68%) en Nederlek
(13% resp. 20%), zo blijkt uit andere studies.

B. Onderwijs

3.53 Uit diverse rapporten blijkt, dat 59,5% van de schoolgaanden op Krimpen aan den IJssel
zelf georiënteerd is en 31,4% is op de regio Rotterdam, 7,5 % op de Krimpenerwaard (er is geen
specifieke informatie over Nederlek) en 1,7% heeft een oriëntatie op overige delen van Hollands-
Midden. De scholen in Krimpen aan den IJssel trekken vooral leerlingen uit de eigen gemeente, en
tot op zeker hoogte uit Capelle aan den IJssel en de beide kernen van Nederlek. De gegevens uit de
enquête wijken hier wel enigszins vanaf, maar die gaan ook uitsluitend over middelbaar en
voortgezet onderwijs. Het beeld blijft hetzelfde: onderwijs wordt vooral in Krimpen aan den IJssel
zelf gevolgd en in de Rotterdamse regio.
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Tabel 3.9. Waar volgt u (of volgen uw kinderen) middelbaar of voortgezet onderwijs?

Aantal Percentage

Krimpen aan den IJssel 52 40,9%

Lekkerkerk 9 7,1%

Capelle aan den IJssel 15 11,8%

elders in de Rotterdamse regio 62 48,8%

ergens anders 20 15,7%

Totaal 158 124,4%

C. Zorg

3.54 Omdat er geen recente gegeven voorhanden waren over de plek waar mensen hun zorg
zoeken, baseren we ons hier volledig op het resultaat van de enquête. Het beeld is helder:
Krimpenaren willen de zorg in de Rotterdamse regio.

Tabel 3.10. Stel, u hebt gezondheidszorg nodig (zoals een ziekenhuis). Waar zou u die zorg het liefst hebben?

Aantal Percentage

in Capelle aan den IJssel of elders in de
Rotterdamse regio

465 98,3%

in Gouda 8 1,7%

Totaal 473 100,0%

D. Winkelen

3.55 De Krimpense inwoners haalt de dagelijkse boodschappen vooral in de eigen gemeente
(food: 94%; in het Koopstromenonderzoek wordt Krimpen aan den Lek genoemd als belangrijkste
inkoopplaats buiten de eigen gemeente). Dat geldt in overwegende mate ook voor ‘non-food’ (63%;
20% is op de regio Rotterdam georiënteerd en 16% op de Krimpenerwaard). De omzet van de
middenstand uit aankopen door niet-inwoners is te danken aan de drie directe buurgemeenten (in
totaal 22%). De inwoners van de overige gemeenten in de Krimpenerwaard geven als belangrijkste
plaatsen voor het doen van (dagelijks en niet-dagelijkse) aankopen aan:

 Bergambacht: Nederlek (Lekkerkerk), Gouda en Schoonhoven

 Schoonhoven: Gouda, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Utrecht

 Ouderkerk aan den IJssel: Krimpen aan den IJssel, Gouda, Rotterdam

 Vlist: Gouda, Bergambacht.

Uit de enquête komen niet wezenlijk andere resultaten: de eigen woonplaats, en Capelle aan den
IJssel en de rest van de Rotterdamse regio scoren het hoogst.
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Tabel 3.11. Waar doet u uw niet-dagelijkse boodschappen (zoals kleding, boeken, cd/dvd's, meubels)? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Aantal Percentage

in mijn eigen woonplaats 325 68,7%

Krimpen aan de Lek 16 3,4%

Lekkerkerk 36 7,6%

elders in de Krimpenerwaard 65 13,7%

in Capelle aan den IJssel 178 37,6%

elders in de Rotterdamse regio 364 77,0%

in Gouda en omgeving 46 9,7%

elders 69 14,6%

Totaal 1099 232,3%

E. Recreëren

3.56 Krimpenaren sporten en recreëren vooral in de eigen gemeente, in de aangrenzende gebieden
(Loetbos en Krimpenerhout) en de Rotterdamse regio.

Tabel 3.12. Waar sport u (het gaat hier om het zelf sporten, dus niet het kijken naar een wedstrijd)? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Aantal Percentage

in Krimpen aan den IJssel 274 58,1%

in het Loetbos of de Krimpenerhout 69 14,6%

elders in de Krimpenerwaard 42 8,9%

in Capelle aan den IJssel 17 3,6%

elders in de Rotterdamse regio 29 6,1%

elders 18 3,8%

ik sport nooit 146 30,9%

Totaal 595 126,1%
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Tabel 3.13. Waar recreëert u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal Percentage

in Krimpen aan den IJssel 252 53,4%

in het Loetbos of de Krimpenerhout 263 55,7%

elders in de Krimpenerwaard 129 27,3%

in Capelle aan den IJssel 35 7,4%

elders in de Rotterdamse regio 169 35,8%

elders 187 39,6%

Totaal 1035 219,3%

Dat beeld komt redelijk overeen met de bezoekerscijfers van de recreatiegebieden Loetbos en
Krimpenerhout. Ruim 40% van de bezoekers van de Krimpenerhout is afkomstig uit Krimpen aan
den IJssel. Hierna volgen Nederlek (28%), Capelle aan den IJssel (9%) en Rotterdam (4%). Voor
het Loetbos geldt dat een derde van de bezoekers uit Krimpen aan den IJssel komt. Hierna volgen
Nederlek (15%), Capelle aan den IJssel (10%), Bergambacht (10%), Rotterdam (6%) en Ouderkerk.
Al met al kunnen we concluderen dat beide gebieden, en vooral de Krimpenerhout, vooral
belangrijk zijn voor de inwoners van Nederlek en Krimpen aan den IJssel. Relatief gezien voor
Nederlek nog meer dan voor Krimpen aan den IJssel.

F. Cultuur

3.57 De Rotterdamse regio is uitermate belangrijk voor de Krimpenaren als het gaat om bezoek
aan musea, film en theater: meer dan tweederde van de gegeven antwoorden.

Tabel 3.14. Waar gaat u naar musea, film en theater? (meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal Percentage

in mijn eigen woonplaats 65 13,8%

elders in de Krimpenerwaard 14 3,0%

in Capelle aan den IJssel 73 15,5%

elders in de Rotterdamse regio 336 71,3%

in Gouda en omgeving 19 4,0%

elders 83 17,6%

ik ga nooit naar musea, film of
theater

82 17,4%

Totaal 672 142,7%
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H. Verhuizen

3.58 Krimpenaren blijven het liefst in de eigen woonplaats wonen. De vorige woning van de
meerderheid van de verhuizers stond daar, de volgende moet er ook staan. Een klein percentage
ziet verhuizen naar de rest van de Krimpenerwaard wel zitten (iets meer dan verhuizen naar elders
in de Rotterdamse regio). Meer dan eenderde is juist vertrokken uit de rest van de Rotterdamse
regio.

Tabel 3.1. Stel dat u gaat verhuizen. Waar zou u dan het liefst naar toe verhuizen?

Aantal Percentage

binnen mijn eigen woonplaats 329 70,0%

naar Krimpen aan de Lek 1 ,2%

naar Lekkerkerk 7 1,5%

naar elders in de Krimpenerwaard 33 7,0%

naar Capelle aan den IJssel 3 ,6%

naar elders in de Rotterdamse regio 20 4,3%

Elders 77 16,4%

Totaal 470 100,0%

Tabel 3.16. Waar woonde u voordat u in uw huidige woning ging wonen?

Aantal Percentage

ook in Krimpen aan den IJssel 261 55,5%

in Krimpen aan de Lek 11 2,3%

in Lekkerkerk 5 1,1%

elders in de Krimpenerwaard 13 2,8%

in Capelle aan den IJssel 51 10,9%

elders in de Rotterdamse regio 79 16,8%

Elders 50 10,6%

Totaal 470 100,0%

I. Conclusie maatschappelijke oriëntatie

3.59 Hoofdconclusie: verbondenheid voelen de inwoners van Krimpen aan den IJssel iets meer
met de Krimpenerwaard dan met de Rotterdamse regio. De feitelijke oriëntatie is sterk gericht op
de Rotterdamse regio.
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Tabel 3.17. Conclusies Krimpen aan den IJssel
Aandachtsgebied Gevonden oriëntatie
Gevoel van
verbondenheid

Groter gevoel van verbondenheid met de Krimpenerwaard dan met de
Rotterdamse regio

Werk Op de eigen gemeente en de rest van de Rotterdamse regio
Onderwijs Op de eigen gemeente en de rest van de Rotterdamse regio
Zorg Rotterdamse regio
Winkelen Eigen gemeente; non-food: ook Rotterdamse regio
Sporten en recreëren Vooral in de eigen gemeente en aangrenzende gebieden
Cultuur Vooral in de Rotterdamse regio
Verhuizen Vooral Krimpen aan den IJssel zelf

J. Betrokkenheid discussie bestuurlijke toekomst

3.60 Aan de inwoners is gevraagd of zij betrokken willen worden bij de discussie over de
bestuurlijke toekomst van de gemeente. Een kleine tweederde wil dat. Men wil vooral thuis
geïnformeerd worden. Een minderheid kiest voor een actievere rol: 27% wil informatieavonden, of
wil meepraten (18%) of wil zitting nemen in een klankbordgroep (11%). Dat is beslist een fors
percentage: veel mensen willen actief betrokken worden bij de discussie.

Tabel 3.18. Wilt u betrokken worden bij de discussie over de toekomst van uw gemeente?

Aantal Percentage

ja 290 61,7%

nee 180 38,3%

Totaal 470 100,0%

Tabel 3.19. Op welke manier wilt u betrokken worden bij de discussie over de toekomst van uw gemeente? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Aantal Percentage

informatie in de regionale krant 197 67,9%

informatie in Nederlek Nieuws 16 5,5%

informatie in De Klinker 193 66,6%

informatie via internet 126 43,4%

Informatieavonden 79 27,2%

meepraten tijdens
discussiebijeenkomsten

53 18,3%

lidmaatschap van een
klankbordgroep

33 11,4%

Totaal 697 240,3%
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3.61 De inwoners willen, dat de besluitvormers over herindeling terdege rekening houden met het gevoel
van verbondenheid van de bevolking: 94%. Bijna tweederde vindt, dat dat gevoel de doorslag moet geven.

Tabel 3.20. Vindt u dat de gemeente en de provincie rekening moeten houden met het gevoel van verbondenheid van de bevolking?

Aantal Percentage

ja 440 94,0%

nee 28 6,0%

Totaal 468 100,0%

Tabel 3.21. Moet dat gevoel van verbondenheid doorslaggevend zijn?

Aantal Percentage

ja 321 73,1%

nee 118 26,9%

Totaal 439 100,0%

Maatschappelijke oriëntatie Nederlek

Algemeen

3.62 De overgrote meerderheid van de inwoners van Nederlek voelt zich verbonden met de
eigen woonplaats. Met de Krimpenerwaard is meer verbondenheid dan met Krimpen aan den IJssel
of met de Rotterdamse regio, maar met die laatste regio is wel weer veel meer affiniteit dan met
Gouda en omgeving. Tussen de beide kernen zijn wel enkele verschillen in verbondenheid te
constateren. Inwoners van Krimpen aan de Lek voelen zich meer dan de inwoners van Lekkerkerk
verbonden met Krimpen aan den IJssel.

Tabel 3.22. Inwoners van Nederlek: Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? * Woonplaats

Woonplaats
Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? Krimpen aan de

Lek Lekkerkerk Totaal

n 79 115 194Nederlek

% 78,2% 82,7% 80,8%

n 22 24 46Krimpenerwaard

% 21,8% 17,3% 19,2%

n 101 139 240Totaal

% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabel 3.23. Inwoners van Nederlek: Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? * Woonplaats

Woonplaats
Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? Krimpen aan de

Lek Lekkerkerk Totaal

n 53 40 93Krimpen aan den IJssel

% 52,5% 29,4% 39,2%

n 48 96 144Krimpenerwaard

% 47,5% 70,6% 60,8%

n 101 136 237Totaal

% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel 3.24. Inwoners van Nederlek: Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? * Woonplaats

Woonplaats
Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? Krimpen aan de

Lek Lekkerkerk Totaal

n 65 98 163Krimpenerwaard

% 65,0% 72,1% 69,1%

n 35 38 73Rotterdamse regio

% 35,0% 27,9% 30,9%

n 100 136 236Totaal

% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel 3.25. Inwoners van Nederlek: Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? * Woonplaats

Woonplaats
Met welke plaats voelt u zich het meest verbonden? Krimpen aan de

Lek Lekkerkerk Totaal

n 21 46 67Gouda en omgeving

% 21,0% 34,1% 28,5%

n 79 89 168Rotterdamse regio

% 79,0% 65,9% 71,5%

n 100 135 235Totaal

% 100,0% 100,0% 100,0%
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3.63 Familie- en vriendenbanden zijn vooral te vinden in de eigen gemeente. Ze zijn divers.

Tabel 3.26. Waar wonen uw belangrijkste familieleden en vrienden? - Nederlek

Aantal Percentage

in Krimpen aan de Lek 40 16,3%

in Lekkerkerk 72 29,3%

in Krimpen aan den IJssel 12 4,9%

elders in de Krimpenerwaard 25 10,2%

in de Rotterdamse regio 30 12,2%

in Gouda en omgeving 4 1,6%

Elders 63 25,6%

Totaal 246 100,0%

A. Werken

3.64 De Rotterdamse regio, inclusief Krimpen aan den IJssel, biedt aan meer inwoners van Nederlek
werk dan de eigen gemeente. In de rest van de Krimpenerwaard en Gouda werken weinig Nederlekkers.

Tabel3.27. Waar werkt u?

Aantal Percentage

Krimpen aan de Lek 12 7,2%

Lekkerkerk 37 22,3%

elders in de Krimpenerwaard 9 5,4%

Krimpen aan den IJssel 9 5,4%

in de Rotterdamse regio 62 37,3%

Gouda en omgeving 6 3,6%

ergens anders 31 18,7%

Totaal 166 100,0%

De inwoners van de andere vier gemeenten oriënteren zich meer op Gouda, zo blijkt uit ander
onderzoek. Voorzover inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel en Rotterdam werkzaam
zijn in de Krimpenerwaard, is dat hoofdzakelijk in Krimpen aan den IJssel (70% resp. 68%) en
Nederlek (13% resp. 20%).

B. Onderwijs

3.65 Het volgen van voortgezet onderwijs gebeurt vooral in de eigen gemeente en in Krimpen aan den
IJssel en de rest van de Rotterdamse regio.
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Tabel 3.28. Waar volgt u (of volgen uw kinderen) middelbaar of voortgezet onderwijs? (meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal Percentage

Krimpen aan de Lek 5 8,2%

Lekkerkerk 12 19,7%

elders in de Krimpenerwaard 1 1,6%

Krimpen aan den IJssel 14 23,0%

in de Rotterdamse regio 28 45,9%

Gouda en omgeving 5 8,2%

ergens anders 8 13,1%

Totaal 73 119,7%

Uitstroom uit het basisonderwijs in de gemeente Nederlek is vooral naar voortgezet onderwijs in
de eigen gemeente en naar dat in de Rotterdamse regio en Krimpen aan den IJssel. Uitstroom naar
andere gemeenten is verwaarloosbaar (en dan zeer divers: Capelle, Rotterdam, Schoonhoven.
Instroom in het voortgezet onderwijs komt vooral uit Nederlek zelf en uit Krimpen aan den IJssel.
Eén van de scholen trekt veel leerlingen van buiten de Krimpenerwaard.

C. Zorg

3.66 Inwoners van Nederlek die zorg willen, krijgen die zorg vele malen liever in Capelle aan
den IJssel of de rest van de Rotterdamse regio dan in Gouda.

Tabel 3.29. Stel, u hebt gezondheidszorg nodig (zoals een ziekenhuis). Waar zou u die zorg het liefst hebben?

Aantal Percentage

in Capelle aan den IJssel of elders in de
Rotterdamse regio

186 74,7%

in Gouda 63 25,3%

Totaal 249 100,0%

D. Winkelen

3.67 Uit de K5 Structuurvisie Detailhandel (juni 2009) blijkt dat de gemeente Nederlek geheel
binnen de directe invloedssfeer ligt van Krimpen ad IJssel én Rotterdam. De Nederlekse inwoners
haalt de dagelijkse boodschappen vooral in de eigen gemeente (in het Koopstromenonderzoek
wordt Krimpen aan den IJssel genoemd als belangrijkste inkoopplaats buiten de eigen gemeente).
Dat geldt in overwegende mate ook voor niet dagelijkse aankopen: als belangrijkste plaatsen
buiten de eigen gemeente worden Krimpen aan den IJssel en Rotterdam genoemd.
De inwoners van de overige gemeenten in de Krimpenerwaard geven als belangrijkste plaatsen
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voor het doen van (dagelijks en niet-dagelijkse) aankopen aan:
 Bergambacht: Nederlek (Lekkerkerk), Gouda en Schoonhoven
 Schoonhoven: Gouda, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Utrecht
 Ouderkerk aan den IJssel: Krimpen aan den IJssel, Gouda, Rotterdam
 Vlist: Gouda, Bergambacht.

Uit de enquête blijkt, eveneens, dat de Nederlekkers hun niet-dagelijkse boodschappen vooral
halen in Krimpen aan den IJssel en de rest van de Rotterdamse regio.

Tabel 3.30. Waar doet u uw niet-dagelijkse boodschappen (zoals kleding, boeken, cd/dvd's, meubels)?

Aantal Percentage

in Krimpen aan de Lek 47 19,0%

in Lekkerkerk 95 38,5%

Krimpen aan den IJssel 123 49,8%

elders in de Krimpenerwaard 41 16,6%

in de Rotterdamse regio 174 70,4%

in Gouda en omgeving 43 17,4%

elders 29 11,7%

Totaal 552 223,5%

E. Recreëren

3.68 Sporten doen de Nederlekkers vooral in de eigen gemeente (inclusief Loetbos en
Krimpenerhout). Dat geldt ook voor recreëren, zij het dat ze dat ook in de Rotterdamse regio doen.

Tabel 3.31. Waar sport u (het gaat hier om het zelf sporten, dus niet het kijken naar een wedstrijd)?

Aantal Percentage

in Krimpen aan de Lek 42 17,1%

in Lekkerkerk 50 20,4%

in het Loetbos of de Krimpenerhout 49 20,0%

in Krimpen aan den IJssel 36 14,7%

elders in de Krimpenerwaard 28 11,4%

in de Rotterdamse regio 17 6,9%

in Gouda en omgeving 7 2,9%

elders 25 10,2%

ik sport nooit 81 33,1%

Total 335 136,7%
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Tabel 3.32. Waar recreëert u?

Aantal Percentage

in Krimpen aan de Lek 63 25,6%

in Lekkerkerk 77 31,3%

in het Loetbos of de
Krimpenerhout

138 56,1%

in Krimpen aan den IJssel 16 6,5%

elders in de Krimpenerwaard 63 25,6%

in de Rotterdamse regio 80 32,5%

in Gouda en omgeving 8 3,3%

elders 96 39,0%

Totaal 541 219,9%

F. Cultuur

3.69 De Rotterdamse regio is de belangrijkste bron van cultureel plezier.

Tabel 3.33. Waar gaat u naar musea, film en theater?

Aantal Percentage

in Krimpen aan de Lek 2 ,8%

in Lekkerkerk 4 1,6%

in Krimpen aan den IJssel 17 7,0%

elders in de Krimpenerwaard 3 1,2%

in de Rotterdamse regio 185 76,1%

in Gouda en omgeving 38 15,6%

elders 55 22,6%

ik ga nooit naar musea, film of
theater

38 15,6%

Totaal 342 140,7%

H. Verhuizen

3.70 Uit de Bouwstenennotitie van de K5 blijkt, dat de inwoners van Nederlek in de eerste
plaats binnen de eigen gemeenten verhuizen (55%). Een klein deel (9%) verhuist naar de andere
K5-gemeenten, Gouda en Midden-Holland; 20% naar Krimpen en Capelle aan den IJssel en
Rotterdam. De inwoners van Nederlek zijn honkvast: als ze al verhuizen, dan bij voorkeur naar de
eigen gemeente. De meerderheid van de verhuizers komt daar ook vandaan, zij het dat ook een
aanzienlijk percentage afkomstig is uit de Rotterdamse regio. Hierbij moet bedacht worden, dat
van vrije vestiging geen sprake is, althans waar het sociale huurwoningen betreft.
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Tabel 3.34. Stel dat u gaat verhuizen. Waar zou u dan het liefst naar toe verhuizen?

Aantal Percentage

naar (of binnen) Krimpen aan de Lek 58 23,6%

naar (of binnen) Lekkerkerk 85 34,6%

naar Krimpen aan den IJssel 19 7,7%

naar elders in de Krimpenerwaard 25 10,2%

naar de Rotterdamse regio 15 6,1%

naar Gouda en omgeving 3 1,2%

Elders 41 16,7%

Totaal 246 100,0%

Tabel 3.35. Waar woonde u voordat u in uw huidige woning ging wonen?

Aantal Percentage

in Krimpen aan de Lek 56 22,8%

in Lekkerkerk 73 29,7%

in Krimpen aan den IJssel 20 8,1%

elders in de Krimpenerwaard 13 5,3%

in de Rotterdamse regio 54 22,0%

in Gouda en omgeving 1 ,4%

Elders 29 11,8%

Totaal 246 100,0%

I. Conclusie maatschappelijke oriëntatie

3.71 De inwoners van Nederlek zijn sterk georiënteerd op de eigen gemeente en op de
Rotterdamse regio (vooral Krimpen aan den IJssel); nauwelijks oriëntatie op de rest van de
Krimpenerwaard.

Tabel 3.36.Conclusies Nederlek
Aandachtsgebied Gevonden oriëntatie
Gevoel van
verbondenheid

Eigen woonplaats; meer Krimpenerwaard dan Rotterdamse regio, meer
Rotterdamse regio dan Gouda

Werk Op de eigen gemeente en de Stadsregio Rotterdam; meer op Krimpen aan den
IJssel dan op de overige Krimpenerwaardgemeenten.

Onderwijs Op de eigen gemeente, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse regio
Zorg Rotterdamse regio
Winkelen Eigen gemeenten, Krimpen aan den IJssel en de rest van de Rotterdamse regio
Sporten en recreëren Eigen gemeente (enigszins Rotterdamse regio)
Cultuur Rotterdamse regio
Verhuizen Eigen gemeente
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J. Betrokkenheid discussie bestuurlijke toekomst

3.72 Aan de inwoners is gevraagd of zij betrokken willen worden bij de discussie over de
bestuurlijke toekomst van de gemeente. Een kleine tweederde wil dat. Men wil vooral thuis
geïnformeerd worden. Een forse minderheid kiest voor een actievere rol: 40% wil
informatieavonden, 22% wil meepraten (18%) en 13% wil zitting nemen in een klankbordgroep.
Dat is een fors percentage: veel mensen willen actief betrokken worden bij de discussie.

Tabel 3.37. Wilt u betrokken worden bij de discussie over de toekomst van uw gemeente?

Aantal Percentage

ja 161 65,2%

nee 86 34,8%

Total 247 100,0%

Tabel 3.38. Op welke manier wilt u betrokken worden bij de discussie over de toekomst van uw gemeente?

Aantal Percentage

informatie in de regionale krant 60 37,3%

informatie in Nederlek Nieuws 125 77,6%

informatie via internet 74 46,0%

informatieavonden 65 40,4%

meepraten tijdens
discussiebijeenkomsten

35 21,7%

lidmaatschap van een
klankbordgroep

21 13,0%

Totaal 380 236,0%

3.73 Meer dan driekwart van de bevolking wil dat de verbondenheid van de inwoners voor
gemeente en provincie de doorslag moet geven.

Tabel 3.39.Vindt u dat de gemeente en de provincie rekening moeten houden met het gevoel van verbondenheid van de bevolking?

Aantal Percentage

ja 236 96,3%

nee 9 3,7%

Totaal 245 100,0%

Tabel 3.40. Moet dat gevoel van verbondenheid doorslaggevend zijn?

Aantal Percentage

ja 182 77,1%

nee 54 22,9%

Totaal 236 100,0%
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4 Regionale samenwerking

Inleiding

4.74 Op twee manieren zijn de gevolgen van herindeling voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. In de eerste plaats is gekeken naar de financiële
gevolgen van in- en uitreding uit de samenwerkingsverbanden. Deze verschillen per
samenwerkingsverband. Ook hangen zij af van nadere besluitvorming van de eventuele nieuwe
gemeenten. Daarom wordt verwezen naar bijlage D.

4.75 In de tweede plaats zijn vertegenwoordigers van verscheidene samenwerkingsverbanden
geïnterviewd. Daaruit komt een divers beeld. Wij maken een onderscheid tussen de grote, deels
verplichte samenwerkingsverbanden: Veiligheidsregio Hollands-Midden, Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond, Stadsregio-Rotterdam, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-
Holland (ISMH; tevens milieudienst), de GGD Rijnmond, de RDOG Midden Holland (GGD,
Ambulancediensten en GOR-bureau), Milieudienst Rijnmond (DCMR), en de Regionale
Brandweer Hollands Midden. Daarnaast zijn er de kleinere, vrijwillige regio’s. Wij hebben
gesproken met: Intergemeentelijke Samenwerking K5, Werkvoorzieningenschap Promen,
Woningcorporatie QuaWonen, Streekarchief Midden-Holland, HALT Rotterdam-Rijnmond,
Groenservice Zuid-Holland (GZH) / Koepelschap Buitenstedelijk Groen, SVHW en Technisch
Bureau Krimpenerwaard (TBK).

4.76 We bespreken de gevolgen per herindelingsvariant: K2+4 en K6 (de gevolgen immers van
blijvende zelfstandigheid van een of beide gemeente(n) zijn immers beperkt).

De grote regio’s

4.77 Voor de beide Veiligheidsregio’s zouden de gevolgen van een vorming van een K6-
gemeente groot zijn, zeker als die onderdeel zou worden van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond.

4.78 Vanuit de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt gesignaleerd, dat de veiligheid in de
Krimpenerwaard niet gediend zou zijn, gelet op banden met Gouda en de slechte toegang van de
waard vanuit Rotterdam. Alleen in geval van rampen op de Nieuwe Maas zouden voordelen
voorstelbaar zijn. Meer institutioneel zou een vertrek van de Krimpenerwaard uit deze regio een
stevig verlies zijn. De waard is de laatste jaren een voorloper geworden in de samenwerking in
veiligheid. Die ervaring zou verloren gaan. Tevens zou de Veiligheidsregio dan wel kwetsbaar klein
worden.

4.79 Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is evenmin behoefte aan wijziging van de
regiogrenzen. Daar wordt aan toegevoegd, dat een dergelijke verandering ook zou moeten leiden
tot verandering van de justitiële grenzen (arrondissementsgrenzen), en dat dit een lastige exercitie
zal blijken te zijn. Het vereist ook een aantal ministeriële besluiten, omdat de stadsregio een aantal
aanvullende bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen.
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4.80 Door beide Veiligheidsregio’s wordt een fusie van Krimpen aan den IJssel met Nederlek en
een ‘verhuizing’ van Nederlek naar de andere regio als een veel minder groot probleem gezien.
Rotterdam-Rijnmond ziet daarin zelfs een voordeel: de veiligheid op het drierivierenknooppunt.
Dat sluit aan bij de mening van de gemeente Nederlek. Zij stelt, dat de huidige indeling bij de
veiligheidsregio Hollands-Midden geen recht doet aan de ligging langs belangrijke internationale
vaarroutes (dit geldt overigens vooral Krimpen aan de Lek) en het feit dat Nederlek onderdeel
uitmaakt van de maakeconomie van de regio Rotterdam-Rijnmond. De gemeente zou om die reden
liever bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behoren. Dat pleidooi wordt feitelijk
ondersteund door de commissie Leemhuis.

4.81 Het streven naar congruentie van regionale indelingen betekent dat hierbij ook eenzelfde
indeling in de regionale milieudienst, de GGD, de brandweerorganisatie en de politieregio past. De
betrokkenen van deze samenwerkingsverbanden in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Midden-
Holland onderschrijven dit. Zij ondervinden daarbij vergelijkbare gevolgen als de
Veiligheidsregio’s. De veiligheid en zorgverlening in de Krimpenerwaard zou ook volgens hen niet
gebaat zijn bij de vorming van een K6-gemeente als die onderdeel zou worden van de regio
Rotterdam-Rijnmond. Met name de RDOG Midden Holland voorziet grote gevolgen voor allerlei
samenwerkingsafspraken op vele zorgterreinen (verpleeghuiszorg, ziekenhuizen, huisartsenzorg)
evenals voor de eigen organisatie.

4.82 De vorming van een K2 + K4, waarbij de K2 zich waarschijnlijk zal oriënteren op
samenwerking met de regio Rotterdam-Rijnmond, zal ook gevolgen hebben voor de verschillende
samenwerkingsverbanden, maar zijn voor de verschillende organisaties beter te overzien en
oplosbaar.

4.83 Voor de brede samenwerkingsverbanden Stadsregio-Rotterdam en Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH) gelden soortgelijke argumenten. Voor ISMH is
het vertrek van de Krimpenerwaard een aderlating. De Stadsregio-Rotterdam zit niet te wachten
op toevoeging van een gebied met geheel andere opgaven (platteland, Groene Hart) dan het
huidige grondgebied. Toevoeging van Nederlek is op dit moment geen positieve of negatieve
ontwikkeling, maar zo wordt gesteld, kan dat wel worden. In het kader van de bereikbaarheid van
het oostelijke deel van de Stadsregio en de Deltapoortontwikkeling zou een toevoeging van
Nederlek interessant zijn. Zeker als sprake wordt van een verbinding tussen Ridderkerk en
Krimpen aan den IJssel (A38 dan wel N38). De nieuwe gemeente zou een ontwikkeling kunnen
doormaken in het gebied tussen de beide Krimpens in (dat lijkt aan te sluiten bij de structuurvisie
van Nederlek). Het losmaken van Krimpen aan den IJssel uit de Stadsregio zou voor de gemeente
zelf wel eens nadeel kunnen hebben; zij verliest een belangrijke partner in het verbeteren van
Algeracorridor, een bondgenoot die tevens vervoersautoriteit is.

4.84 Concluderend kunnen we constateren dat het creëren van de K6 tot grote problemen zal
leiden in de grote regio’s, ongeacht tot welke regio die gemeente zou gaan behoren. De vorming van
de K2 (en K4) zou minder problematisch zijn en zou op termijn zelfs een enkel voordeel kunnen
hebben (vooral in de Rotterdamse regio). Gelet hierop en op de feitelijke maatschappelijke
oriëntatie van de bevolking van de beide gemeenten ligt een oriëntatie op samenwerking in de
Rotterdamse regio voor de hand. De K4 zou dan zonder problemen in de Veiligheidsregio
Hollands-Midden en in het ISMH kunnen blijven deelnemen.
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De kleinere, vrijwillige regio’s

4.85 Voor de kleinere, vrijwillige samenwerkingsverbanden geldt in het algemeen dat de
vorming van een K6-gemeente aanpassing van de eigen organisatie en de bestaande
samenwerkingsafspraken betekent, maar dat de gevolgen beperkt zijn, ook indien de K6 zich zal
oriënteren op samenwerking in de regio Rotterdam-Rijnmond. Een uitzondering daarop vormt het
Streekarchief Midden-Holland. Indien de K6-gemeenten de streekarchieffunctie zouden
onderbrengen bij het streekarchief van Rotterdam (wat niet noodzakelijk is, maar op termijn wel
voor de hand zou liggen) betekent dit voor deze organisatie een inkrimping van de formatie en naar
verwachting een kwaliteitsverlies van de te leveren diensten ten opzichte van de huidige situatie.

4.86 Voor de optie K2 + K4 geldt eveneens dat de gevolgen voor de kleinere
samenwerkingsverbanden beperkt zijn. Ook in die variant maakt het Streekarchief zich zorgen
over een overstap van alle zes gemeenten naar het streekarchief van Rotterdam, aangezien de
Krimpenerwaard cultuurhistorisch gezien een sterke eenheid vormt.



3

3

5 Bestuurskracht K2 en K4

Inleiding

5.87 Dit hoofdstuk gaat in op de bestuurskracht van twee mogelijk te vormen gemeenten; een
gemeente bestaande uit Nederlek en Krimpen aan den IJssel (K2) en een gemeente bestaande uit
Bergambacht, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven (K4). Het is niet mogelijk empirisch onderzoek te
doen naar gemeenten die nu nog niet bestaan. Dit hoofdstuk heeft daarom het karakter van een
verkenning of een gedachtenexperiment. Kunnen deze twee gemeenten bestuurskrachtig zijn?

5.88 Bij het denken over de bestuurskracht zijn in dit hoofdstuk dezelfde vragen voor ogen
gehouden die ook in het eerdere hoofdstuk over de bestuurskracht van de zelfstandige gemeenten
zijn gebruikt. Kunnen deze nieuwe gemeenten helder voor ogen krijgen wat de grote opgaven zijn
voor de komende jaren? Zijn die opgaven deels al geformuleerd of af te leiden uit bestaande visies of
documenten en te vertalen in concreet beleid? Kunnen deze nieuwe gemeenten tot interactie
komen met de samenleving (burgers, instellingen, bedrijfsleven) en zijn de randvoorwaarden
daarvoor gunstig? Kan de nieuw te vormen gemeente gebruik maken van de maatschappelijke
veerkracht? Kunnen de nieuwe gemeente uitvoeringskracht ontwikkelingen om tot zichtbare
maatschappelijke effecten (outcomes) te komen? Is de nieuw te vormen gemeente ook een sterke
bestuurlijke partner in het openbaar bestuur (bijvoorbeeld in regionaal bestuur)? Is het
waarschijnlijk dat de nieuwe gemeenten, wat dat betreft, voldoende eenduidige opvattingen zullen
ontwikkelen, zodanig dat zij de ambtelijke organisatie weten te inspireren?

5.89 Het hoofdstuk is gebaseerd op interviews en groepsgesprekken met de Colleges en
managementteams van Krimpen en Nederlek, op gesprekken binnen de gemeenten Bergambacht,
Vlist, Ouderkerk en Schoonhoven, gesprekken met vertegenwoordigers van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en enkele sleutelfiguren in de samenleving (zie bijlage A).

Toekomstige bestuurskracht K2: Krimpen aan den IJssel en Nederlek

5.90 Bij een fusie van de gemeente Krimpen aan den IJssel en Nederlek ontstaat een gemeente
van ruim 43.000 inwoners in het westelijk deel van de Krimpenerwaard. Zoals in hoofdstuk 2 al is
opgemerkt zijn beide gemeenten op dit moment voldoende bestuurskrachtig.

Tabel 5.1. Inwonertal en formatie K2.
Inwonertal Aantal fte.

Krimpen aan den IJssel 28.983 209

Nederlek 14.536 Ca. 74 (bij de K5-samenwerking:
69)

Totaal K2 43.519

Bron: Inwoneraantallen, CBS per 1-1-2008; fte, opgave gemeenten.

5.91 Indien de Raden besluiten tot een fusie van de gemeenten Nederlek en Krimpen aan den
IJssel zal dit waarschijnlijk leiden tot een bestuurskrachtige gemeente, omdat:
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 Er sprake is van gezamenlijke opgaven en kansen op veel terreinen op basis waarvan
een heldere visie is te formuleren voor de nieuwe gemeente;

 De kernenproblematiek, die voor Krimpen aan den IJssel nieuw is, goed is op te
pakken;

 Het fusieproces goed en relatief eenvoudig kan verlopen;
 De bestuurscultuur van beide gemeenten op elkaar lijkt;
 De nieuwe gemeente een sterkere partner wordt in bestuurlijke

samenwerkingsverbanden en een nieuwe indeling mogelijk maakt die beter aansluit op
de behoefte van Nederlek.

De onderstaande alinea’s gaan verder in op deze argumenten.

Opgaven en visie

5.92 De opgaven van de nieuwe K2 gemeente zijn niet in gezamenlijke beleidsdocumenten
vastgesteld. Uit de (structuur)visies en gesprekken blijkt dat er veel overeenkomsten zijn in de
toekomstige maatschappelijke opgaven. Dit betreft onder andere opgaven op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling, wonen, recreatie, infrastructuur, economische ontwikkeling, vergrijzing
en vernieuwing van voorzieningen. De gemeente kan een goede overloop gemeente zijn van de
stedelijke regio Rijnmond naar het groene en landelijke gebied van de Krimpenerwaard.

5.93 Beide gemeenten bouwen jaarlijks nog een relatief fors aantal woningen en doen dit
grotendeels binnen de huidige contouren van verstedelijking. Voor overige functies, zoals sport,
recreatieve functies en overige functies wordt ruimte gezocht buiten de verstedelijkingsgrens,
waarbij beide gemeenten (inclusief de Raden) grote waarde hechten aan het in stand houden van
het groene veenweidegebied. Hierbij wordt erop gewezen dat niet het gehele buitengebied van
Nederlek behoort tot dit groene hart. Uit delen van de polder bij Krimpen aan de Lek trekken
agrariërs weg en kunnen mogelijk ook andere functies een plaats krijgen. Het Loetbos en
Krimpenerhout zijn voor de inwoners van beide gemeenten belangrijke recreatiegebieden.

5.94 Vanwege de oriëntatie op de regio Rijnmond is de verbinding via de Algerabrug voor beide
gemeenten van groot belang. Toekomstige studies om deze verbinding te verbeteren gaan over
verbreding van de brug en optimalisering van de toegangsweg (N210) en ook over een mogelijke
tweede verbinding over de Lek van Ridderkerk naar Nederlek. Deze opties laten zien dat de
infrastructuur van deze twee gemeenten nauw met elkaar samenhangt. Bij een nieuwe
oeververbinding ontstaat een samenhangende infrastructuur in de beide gemeenten.

5.95 In Krimpen aan den IJssel is de revitalisering van het bedrijventerrein Stormpolder een
belangrijke operatie. In Nederlek wordt nagedacht over de (her)ontwikkeling van het
bedrijvengebied De Zaag dat aansluit op de Stormpolder. Beide gebieden worden ontsloten door
dezelfde rivieren en kennen veel maakindustrie.

5.96 In de komende jaren zal in beide gemeenten een groot aantal voorzieningen vernieuwd
moeten worden, waaronder brandweerkazernes, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen,
winkelvoorzieningen en scholen. Een fusie biedt voor een aantal van deze voorzieningen kansen
om door een groter draagvlak te komen tot vernieuwing en verbetering. De Managementteams en
Colleges van beide gemeenten zien deze kansen. Bij de vernieuwing van voorzieningen speelt in
beide gemeenten het inspelen op de vergrijzing een belangrijke rol.
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Kernen

5.97 Door de fusie ontstaat een gemeente met drie kernen. Voor Krimpen aan den IJssel speelt
nu geen kernenproblematiek, omdat de gemeente uit één kern bestaat. Nederlek kent nu twee
kernen. In het gemeentelijke beleid zullen de kernen na een fusie wel een rol moeten gaan spelen.
Hierbij wordt opgemerkt dat de vernieuwing van de dorpskernen van Nederlek op dit moment al
veel aandacht krijgt. Het stelt de nieuwe gemeente wel voor de opgave in contact te blijven met de
inwoners van alle kernen, gebruik te maken van de kracht van deze (dorps)gemeenschappen en in
samenspraak beleid te formuleren en uit te voeren.

5.98 Nederlek heeft ervaring met gesprekken in de kernen, onder andere zogenaamde
keukentafelgesprekken en themagerichte avonden. In Krimpen aan den IJssel is er ervaring met
wijkbezoeken, maar is de interactie met de samenleving meer gericht op instellingen en
doelgroepen (ouderen, bedrijven etc.).

Het fusieproces

5.99 Uit onze gesprekken blijkt vertrouwen bij bestuurders en ambtelijke organisatie dat -
mocht tot een fusie worden besloten-, het fusieproces ook goed zal verlopen. Men spreekt
vertrouwen uit dat bij een besluit tot fusie van beide gemeenten hier een sterke gemeente uit zal
ontstaan, waaraan bestuurders en ambtenaren gemotiveerd willen werken, mede gezien de
gezamenlijke opgaven. Daarbij wordt gewezen op de bestuurscultuur die in beide gemeenten sterk
op elkaar lijkt.

5.100 De gemeente Nederlek heeft nu een aantal gemeentelijke taken ondergebracht in de K5-
samenwerking, waaronder de sociale dienst, een gezamenlijke brandweerorganisatie,
personeelszaken en ICT. Veel van deze taken zijn met een relatief geringe uitbreiding van het
bestaande ambtelijk apparaat van de huidige gemeente Krimpen aan den IJssel goed op te pakken.
Zo heeft de gemeente Nederlek ongeveer 50 uitkeringsgerechtigden die relatief eenvoudig door de
sociale dienst van Krimpen aan den IJssel kunnen worden overgenomen. Hetzelfde geldt voor
personeelszaken. Samenvoeging van de brandweer biedt kansen op verdere professionalisering.

Bestuurscultuur

5.101 De bestuurscultuur in Nederlek en Krimpen aan den IJssel lijkt op elkaar. De cultuur kan
in beide gemeenten worden gekarakteriseerd door streven naar consensus en harmonie. Verder ligt
het accent op uitvoering, op doen. De politieke samenstelling van de Raden van beide gemeenten
verschilt niet heel veel.

Bedrijfsvoering

5.102 De omvang en professionaliteit van de ambtelijke organisatie van de huidige gemeenten
rechtvaardigt de verwachting, dat continuïteit van een efficiënte bedrijfsvoering in de
fusiegemeente gewaarborgd is.
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5.103 Krimpen aan den IJssel heeft meer ervaring met ontwikkeling dat Nederlek. Met de
gezamenlijke ervaringen zal de fusiegemeente haar ontwikkelopgaven goed aankunnen.

Regionale bestuurlijke partner

Beide gemeenten staan momenteel te boek als goede partners in samenwerkingsverbanden. Er is
geen reden aan te nemen dat dit na een eventuele fusie zal veranderen.

Toekomstige bestuurskracht K4: Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

5.104 Bij een fusie van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist ontstaat
een gemeente van bijna 40.000 inwoners. Het is een gemeente die bestaat uit een groot aantal
kernen. Er zijn 8 grotere kernen en (afhankelijk van de definitie) circa 10 kleinere kernen of
buurtschappen. Daarnaast is er de kleine stad Schoonhoven. De K4 gemeente wordt gekenmerkt
door het veenweidegebied en kent een sterke oriëntatie op Gouda (met uitzondering van de kern
Ouderkerk aan den IJssel). In de onderstaande tabel is het aantal inwoners opgenomen en ook het
aantal werknemers per gemeente. Dit aantal geeft deels een vertekend beeld, omdat een aantal
gemeentelijke taken is uitbesteed aan het K5 samenwerkingsverband, zoals de sociale dienst.

Tabel 5.2. Inwonertal en formatie K4
Inwonertal Werknemers

Bergambacht 9.649 40 fte
Ouderkerk 8.153 51 fte
Schoonhoven 12.163 68 fte
Vlist 9.578 62 fte
Totaal K4 39.543

Bron inwoneraantallen: CBS per 1-1-2008

5.105 Voor een eerste beeldvorming is een K4-gemeente te vergelijken met gemeenten als
Moerdijk en Schouwen-Duiveland. Dit zijn gemeenten met een voornamelijk landelijk karakter,
meerdere dorpen en een vergelijkbaar aantal inwoners.

5.106 Concluderend kan worden gesteld dat een fusie van de gemeenten Bergambacht, Vlist,
Ouderkerk en Schoonhoven waarschijnlijk zal leiden tot een bestuurskrachtige gemeente, omdat:

 De afzonderlijke gemeenten in de bestuurskrachtonderzoeken voor de komende jaren
voldoende bestuurskrachtig worden gezien, de gemeente Ouderkerk is daarbij het
meest expliciet dat dit niet geldt voor de verdere toekomst;

 Veel opgaven en beleidsnotities worden nu al gezamenlijk opgesteld, waarbij
Schoonhoven aangeeft dat meer rekening met het stedelijke karakter rekening
gehouden zal moeten worden;

 Op vijf terreinen al een gezamenlijke organisatie tot stand is gekomen en al de
gemeenten bij de uitvoering kiezen voor het model van regie-gemeente;

 De huidige gemeenten veel ervaring hebben met interactie met inwoners en
organisaties in meerdere kernen;

 In de uitvoering al een aantal taken gezamenlijk zijn georganiseerd, maar de
gemeentelijke dienstverlening waarschijnlijk niet op alle huidige locaties gehandhaafd
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zal kunnen blijven;
 De gemeenten positief zijn over de verbeterde onderlinge samenwerking;
 Een K4 gemeente een krachtiger rol zal kunnen spelen in de regio Midden-Holland.

Opgemerkt moet worden dat drie gemeenten financieel gezond zijn, maar dat de K4 geen rijke
gemeente zal zijn.

5.107 Uit de gesprekken zijn geen argumenten naar voren gekomen die duidelijk maken dat de
deelname van Nederlek (K5) een groot verschil zouden maken in de toekomstige bestuurskracht.
Wel is aangegeven dat door de vorming van een K4 en een K2 gemeente er twee gemeenten het
Veenweidepact zullen moeten uitvoeren. Overigens is dit pact tot stand gekomen met de huidige
vijf gemeenten. Verder is aangegeven dat Nederlek gezien wordt als een waardevolle partner in de
huidige K5 samenwerking.

5.108 Een eventuele vorming van de K4 (en K2) wordt wel bemoeilijkt door de houding van
enkele betrokken gemeentebesturen. Er is nogal wat verzet tegen deze herindeling. Deze
gemeentebesturen zouden liever zien dat de samenwerking in K5-verband voortgezet zou worden,
met de afgesproken evaluatie in 2012. In dat jaar zou dan ook een beslissing genomen kunnen
worden over herindeling. Zij signaleren voortgang in de samenwerking, als het gaat om
strategieontwikkeling als uitvoering. Het onbegrip over de houding van de provincie en van de
gemeente Nederlek is groot. Deze gemeenten zijn daarom vooralsnog tegen de vorming van een K4-
gemeente. In hoeverre deze houding door zal werken in de bestuurskracht van een eventuele K4
(maar ook K5 of K6!) is niet te voorspellen.

Bestuurskracht afzonderlijke gemeenten

5.109 Alle vier de gemeenten hebben een bestuurskrachtmeting laten uitvoeren in 2005 en een
quick-scan bestuurskracht die eind 2008 werd afgerond. Hieronder geven we een zeer korte
samenvatting van de hoofdlijnen uit deze rapporten per gemeente. De bestuurskracht van de
afzonderlijke gemeenten is één indicator voor de toekomstige bestuurskracht van de vier
gemeenten samen.

5.110 De gemeente Bergambacht wordt in het algemeen positief beoordeeld in de rapportages.
Bergambacht heeft een visiedocument opgesteld (“De handen uit de mouwen”) en een
structuurvisie. De gemeente kenmerkt zich als een doe-gemeente en streeft ernaar een
regiegemeente te worden en veel taken uit te besteden. De gemeente mist hiervoor nog
inhoudelijke beleidskaders om de regievoering naar maatschappelijke partners vorm te kunnen
geven. Bergambacht heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en handelt vaak proactief.
De gemeente is financieel gezond.

5.111 De gemeente Vlist kent een gematigd positief oordeel, waarbij een aantal belangrijke
aandachtspunten genoemd worden. Vlist heeft een structuurvisie. Veel uitvoerende taken zijn
uitbesteed, dit heeft de uitvoerende slagkracht vergroot. Vlist heeft veel geïnvesteerd in de
verbetering van de dienstverlening aan inwoners (o.a. front-Office en digitale dienstverlening). De
begrotingen zijn sluitend, maar er zijn onvoldoende middelen voor grotere projecten als de
centrumontwikkeling. De ambtelijke organisatie is kwetsbaar, waardoor onvoorziene vragen niet
goed opgepakt kunnen worden. Er is geen beleid geformuleerd voor het in stand houden van het
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voorzieningenniveau, detailhandel en de agrarische functie. De slappe bodem is een groot probleem
voor de gemeente. Op het gebied van handhaving zijn er achterstanden.

5.112 De Raad van de gemeente Ouderkerk heeft in een motie uitgesproken dat de gemeente de
grote opgaven waarvoor de gemeente staat niet meer het hoofd kan bieden. Uit de gesprekken
blijkt dat de gemeente zichzelf wel degelijk in staat acht om de komende jaren de gemeentelijke
taken en opgaven voldoende uit te voeren. Op de langere termijn wenst de gemeente een
herindeling om tot een grotere omvang te komen. Er wordt gewerkt aan een meerjarige visie. Veel
uitvoerende taken zijn uitbesteed. De gemeente komt uit een financiële achterstandssituatie en
heeft een artikel 12 status. Dit betekent dat er weinig geld is voor nieuw beleid. De ambtelijke
organisatie is kwetsbaar.

5.113 De gemeente Schoonhoven heeft zicht op de meerjarige opgaven van de gemeente en heeft
dit ook vertaald in beleid. Dat beleid wordt zo veel mogelijk in interactie met de samenleving
opgesteld. De gemeente streeft ernaar minder zelf uit te voeren, maar kaders vast te stellen
waarbinnen de uitvoering geregisseerd kan worden. Schoonhoven is kritisch op de strategische
samenwerking in K5-verband, mede vanwege het verschil in karakter van de gemeente ten
opzichte van de andere gemeenten. Financieel is de gemeente gezond, maar er is weinig ruimte
voor nieuw beleid. Specifiek voor Schoonhoven wordt in de bestuurskrachtmetingen
geconstateerd dat Schoonhoven een meer stedelijk karakter heeft met de daarbij horende stedelijke
problematiek. De gemeente heeft een regiofunctie en bestaat in tegenstelling tot de andere
gemeenten uit één kern.

5.114 Concluderend geven de onderzoeken in de vier gemeenten aan dat ze voldoende
bestuurskrachtig zijn voor de komende jaren. De Raden van Vlist, Ouderkerk en het College van
Schoonhoven spreken daarbij de wens uit te komen tot een herindeling, om een grotere gemeente
te vormen.

Opgaven en visie

5.115 Uit de gesprekken blijkt dat het beheer van het veenweidegebied en het Veenweidepact
gezien wordt als een belangrijke taak van alle vier de gemeenten en daarmee van de K4. Het
grootste deel van het Veenweidegebied zal in de K4 liggen, een kleiner deel ligt in de huidige
gemeente Nederlek. In K5-verband zijn een aantal strategische beleidsnota’s vastgesteld die ook
voor de K4 gemeente relevant zijn. Er is onder andere een gezamenlijke structuurvisie opgesteld,
een woonvisie, een economische notitie en integraal veiligheidsbeleid. Op andere terreinen is er
sprake van gezamenlijke ontwikkeling van een beleidsnotitie die vervolgens een lokale uitwerking
per gemeente krijgt, zoals bij jeugdbeleid, handhavingsbeleid voor bouw- en woningtoezicht en
gezondheidsbeleid. Gemeenten geven aan dat deze vorm van samenwerking in de afgelopen jaren is
toegenomen.

5.116 Twee gemeenten plaatsen kanttekeningen bij deze strategische samenwerking. De
gemeente Nederlek heeft op verschillende momenten getwijfeld aan deelname aan deze
(beleids)samenwerking en heeft in 2007 gevraagd naar een mogelijke fusie met Krimpen aan den
IJssel. De ambitie en kwaliteit van de gezamenlijke nota’s kunnen naar de mening van Nederlek
hoger. De gemeente Schoonhoven geeft aan dat er vaak te weinig begrip is voor het specifieke
karakter. Schoonhoven wil verdere stappen zetten in de samenwerking, maar vindt dat er meer
rekening met het stedelijke karakter en de regionale functie van Schoonhoven gehouden moet
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worden. In de woonvisie gaat (naar de mening van Schoonhoven) alleen Schoonhoven erop
achteruit. Schoonhoven heeft andere problemen en prioriteiten doordat de gemeente één kern heeft
en geen buitengebied. Er is een Marokkaanse gemeenschap van circa 9%. Schoonhoven heeft een
relatief groot winkelbestand. Verder is het een studentenstad, er gaan 600 studenten naar de
zilverschool waarvan circa 400 studenten in Schoonhoven wonen. Het is de enige zilverschool in
Nederland.

Vertaling naar beleid en uitvoering

5.117 In K5-verband is een gezamenlijke uitvoering tot stand gekomen van de sociale dienst.
Verder is er één brandweerorganisatie, gezamenlijke uitvoering van ICT-taken, personeelszaken en
onderwijszaken. De gemeenschappelijke regeling heeft de samenwerking minder vrijblijvend
gemaakt, zo concludeert de evaluatie van de K5-samenwerking door bureau Van Naem en
Partners.

5.118 Bij de vertaling van beleid naar uitvoering kiezen de vier gemeenten ervoor regie-gemeente
te zijn. De gemeente stelt daarbij de kaders vast en besteedt de taken vervolgens uit aan een
externe partij, een maatschappelijke partner of een samenwerkingsverband. Het regisseren en
sturen blijkt vervolgens een grote ambtelijke kennis en deskundigheid te vragen. In een grotere
ambtelijke organisatie is deze deskundigheid beter te organiseren en minder kwetsbaar.

Kernen en interactie met de samenleving

5.119 Alle vier de gemeenten hebben ervaring met interactie met de samenleving, vaak in relatie
tot de meerdere kernen die de gemeenten nu hebben. Deze ervaringen zijn nuttig om in een nieuwe
K4 gemeente goed om te kunnen gaan met de specifieke wensen, behoeften en eigenheid van de
verschillende kernen. Zo heeft de gemeente Bergambacht in 2007 een nota burgerparticipatie
vastgesteld en in uitvoering genomen en werd er in 2008 een burgerpeiling uitgevoerd. Partners
van de gemeente Vlist typeren deze gemeente als open en luisterend. Vlist organiseert regelmatig
rondetafelgesprekken met maatschappelijke partners en voert klanttevredenheidsonderzoeken uit.
De gemeente Ouderkerk heeft sleutelfiguren uit de kern Gouderak aangewezen als trekker voor
het opstellen van een dorpsvisie voor die kern. De gemeente Schoonhoven werkt met regelmatige
burgerpeilingen en kent diverse vormen van overleg met inwoners en partnerorganisaties.

Het fusieproces

5.120 Zoals hiervoor al aangegeven zijn voor een aantal taken al gezamenlijke
uitvoeringsorganisaties ingericht. Deze samenwerking kan benut worden bij een fusie en maakt
het fusieproces op die onderdelen relatief eenvoudig. Voor andere belangrijke gemeentelijke taken
zal een nieuwe organisatie nog geheel vorm gegeven moeten worden. Ervaringen van eerdere
herindelingen laten zien dat dit vaak een langdurig proces is. De K5-samenwerking geeft wel
voordelen, omdat er ambtelijk en bestuurlijk al veel goede contacten bestaan. Dat blijkt ook uit de
gevoerde gesprekken. Een bekend dilemma bij herindelingen van gemeenten is de spreiding van de
dienstverlening. Enerzijds is een korte reisafstand voor inwoners prettig, anderzijds maakt een te
grote spreiding de organisatie kwetsbaar en kunnen geen schaalvoordelen worden benut. Gewekte
verwachtingen dat de dienstverlening op alle huidige locaties gehandhaafd kunnen blijven, blijken
bij vergelijkbare herindelingen vaak niet gerealiseerd te kunnen worden.
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Bestuurscultuur

5.121 De bestuurskrachtmetingen zijn voor enkele gemeenten kritisch over de mate van
onenigheid tussen Raad en College. In andere gemeenten is juist in de praktijk sprake van een
monistisch model. Opvallend is dat bestuurders en gemeentesecretarissen van de vier gemeenten
oordelen dat de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd. Men noemt daarbij ook voorbeelden
ter onderbouwing. Het imago bij andere overheden en regionale samenwerkingsverbanden is
echter nog niet altijd verbeterd.

Bedrijfsvoering

De omvang van de ambtelijke organisatie van de eventuele fusiegemeente en de ervaring met
samenwerking in de K5 rechtvaardigt de verwachting, dat de fusiegemeente een efficiënte
bedrijfsvoering zal kennen.

Regionale bestuurlijke partner

5.122 Een K4 gemeente kan een krachtiger bestuurlijke partner zijn dan de huidige gemeenten,
zo is de mening van geïnterviewden. Het gewicht van een grotere gemeente speelt daarbij een rol
en ook de beschikbare ambtelijke capaciteit (mits goed vormgegeven) om deze rol goed in te
kunnen vullen.
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6 Relatering bevindingen aan afwegingskader

Inleiding

6.123 Bij de start van dit onderzoek is door de leden van de Raden en Colleges van beide
gemeenten een vragenlijst ingevuld over de te hanteren criteria voor de opties. Daarbij is gevraagd
naar het belang dat gehecht wordt aan de criteria van het Rijk en de provincie Zuid-Holland.
Daarnaast is een aantal extra criteria gesuggereerd en hebben College en Raad eigen criteria
genoemd. In totaal zijn 45 vragenlijsten verstuurd en 36 retour ontvangen. De uitkomsten zijn in
beide gemeenten met Raads- en Collegeleden besproken.

6.124 Hieronder is het resultaat van deze vragenlijst weergegeven voor de criteria van Rijk en
provincie. Voor een uitsplitsing van de criteria naar Rijkscriteria en provinciale criteria verwijzen
we naar bijlage D. Per criterium is aangegeven hoeveel raads- en collegeleden het criterium
onbelangrijk, neutraal of belangrijk vonden. De score bij K is de score van Krimpen aan den IJssel,
de score van Nederlek is vermeld achter de N.

Tabel 6.1. Mening raadsleden en Collegeleden over de herindelingscriteria van Rijk en provincie.
Criteria Onbelangrijk Neutraal Belangrijk

1 Bestuurlijk draagvlak: instemming van de gemeenten
met een eventuele herindeling.

0 1
K1

35
N 18, K 17

2 Bestuurskracht: stevig bestuur en een robuuste
ambtelijke organisatie die in staat zijn maatschappelijke
en regionale vraagstukken aan te pakken.

0 3
N 2, K 1

33
N 16, K 17

3 Duurzaamheid: de gemeente moet niet meteen weer in
een herindelingsdiscussie terecht komen.

0 2
K 2

34
N 18, K 16

4 Interne samenhang: Bewoners en maatschappelijke
organisaties moeten zich verbonden kunnen voelen met
de gemeente.

0 2
N 1, K 1

34
N 17, K 17

5 Opdeling van een gemeente moet voorkomen worden. 10
N 2, K 8

10
N 4, K 6

16
N 12, K4

6 Regionale samenhang en evenwicht: sterkere regionale
bestuurlijke verhoudingen; de gemeente moet een
meerwaarde voor de regio zijn.

0 17
N 6, K 11

19
N 12, K 7

7 Planologische ruimtebehoefte: de bestuurlijke
organisatie moet zodanig zijn dat ruimtelijke
knelpunten (zoals wegen) opgelost worden.

4
N 3, K 1

15
N 9, K 6

17
N 6, K 11

8 Regionale opgaven: de bestuurlijke organisatie moet
zodanig zijn dat regionale vraagstukken aangepakt
worden.

0 11
N 7, K 4

25
N 11, K 14

9 Versterking centrumgemeente: de centrumgemeente
moet ruimtelijk-economische
ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

5
N 3, K 2

15
N 10, K 5

15
N 5, K 15

10 Probleemeigenaren: in een gebied moeten duidelijke
probleemeigenaren aanwezig zijn.

2
K 2

17
N 10, K 7

14
N 8, K 6
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6.125 Uit de reacties blijkt dat er weinig verschil is tussen de gemeenten Krimpen aan den IJssel
en Nederlek. Alleen het criterium over de centrumgemeente verschilt in de twee gemeenten. In het
gesprek blijkt vervolgens dat dit criterium voor de herindelingsdiscussie in de Krimpenerwaard op
vele manieren geïnterpreteerd kan worden. Enkele respondenten hadden Krimpen aan den IJssel in
gedachten als centrumgemeente, weer anderen Rotterdam en nog weer anderen Gouda.

6.126 Bij de criteria is gevraagd welk criterium het belangrijkst wordt gevonden. Interne
samenhang wordt door 11 respondenten het belangrijkst gevonden, 7 respondenten vinden
bestuurskracht het belangrijkste criterium en 4 respondenten vinden bestuurlijk draagvlak het
belangrijkste criterium.

6.127 Uit gesprekken bleek dat ook andere criteria een rol spelen. Daarom is een korte lijst met
eigen criteria voorgelegd in dezelfde vragenlijst. Onderstaand is de score op deze criteria
aangegeven.

Tabel 6.2. Mening raadsleden en Collegeleden over de eigen herindelingscriteria.
Criteria Onbelangrijk Neutraal Belangrijk

11 Financiën. De gemeente moet langdurig financieel
gezond zijn.

0 3
K 3

33
N 18, K15

12 Behoud landelijk groen karakter. In de nieuw te
vormen gemeente moet het landelijke en groene
karakter goed geborgd zijn.

1
K1

3
K 3

32
N 18, K 14

13 Instemming bevolking. De inwoners van de gemeente
moeten instemmen met de door de raad gekozen
bestuurlijke toekomst (zelfstandigheid of
samenvoeging).

2
K 2

20
N 8, K 12

14
N 10, K 4

14 Bestuurlijke samenhang. Binnen de gemeente moet
overeenstemming zijn over de manier van besturen:
bestuurlijke harmonie.

0 10
N 6, K 4

26
N 12, K 14

15 Regio. De gemeente moet onderdeel van die regionale
samenwerkingsverbanden zijn waar de bevolking
grotendeels op georiënteerd is.

0 15
N 11, K 4

21
N 7, K 14

16 Haalbaarheid. De gemeente moet een zodanig keuze
maken ten aanzien van haar toekomst, dat de provincie
daar in mee kan gaan.

8
N 5, K 3

12
N 5, K 7

16
N 8, K 8

6.128 Bij deze criteria is verder gevraagd of er nog andere criteria een rol spelen. Vier
respondenten geven aan dat de afstand tussen bestuur en burger niet te groot mag worden. Dit is
in het onderzoek meegenomen als een accent bij het criterium over interne samenhang en
verbondenheid van inwoners met de gemeente. Drie respondenten gaven aan dat de schaalgrootte
om voorziening op peil te houden een rol speelt. Dat is een accent bij de bestuurskracht van de
gemeenten, waar de mate waarin de gemeente in staat is de opgaven te formuleren en beleid uit te
voeren centraal staat. Verder werd drie keer opgemerkt dat de schaalgrootte van de gemeente in
verhouding moet staan tot de opgaven waar de gemeente voor staat en is drie keer opgemerkt dat
ook de gevolgen voor samenwerking in de bestaande verbanden in kaart moet worden gebracht
(zie daarvoor hoofdstuk 4).

6.129 Uit de gesprekken over deze scores kwam naar voren dat beide gemeenten kennelijk het
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behoud van het landelijke groene karakter van groot belang vinden. Verder hecht Krimpen aan den
IJssel sterker aan behoud van de bestaande regionale samenwerking met de regio Rotterdam, en
Nederlek wat minder sterk aan behoud van de bestaande samenwerkingsverbanden.

Criterium-1 Bestuurlijk en bestuurlijk-regionaal draagvlak

6.130 Korte omschrijving: bestuurlijke instemming van de betrokken gemeenten. Echter
gemeenten krijgen geen vetorecht; waar de meeste fusiepartners instemmen en één niet, kan een
herindeling toch doorgaan. Maatschappelijk draagvlak zal moeten blijken, en is eventueel vast te
stellen door de gemeenteraad. Tenslotte is bestuurlijk-regionaal draagvlak van de belangrijkste
samenwerkingsverbanden een onderdeel van dit criterium. Procesmatig is van belang dat
betrokken gemeenten en buurgemeenten de ruimte krijgen alternatieven aan te dragen.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.131 De voorkeur van de gemeente Krimpen aan den IJssel is nog onbekend. Van de gemeenten
Bergambacht, Vlist, Schoonhoven en Ouderkerk is geen sterke oppositie of steun te verwachten.
Deze gemeenten (m.u.v. Schoonhoven) laten wel onderzoek doen naar de voor- en nadelen van een
fusie met Krimpen aan den IJssel. Bergambacht en Ouderkerk geven daarbij nu echter aan een
voorkeur te hebben voor een fusie met de K5.

6.132 Voor Nederlek is blijvende zelfstandigheid van Krimpen aan den IJssel een lastige keuze,
doordat dit een fusie niet meer mogelijk maakt. De reactie is niet geheel te voorspellen, maar zou er
één van teleurstelling kunnen zijn en uiteindelijk mogelijk zelfs bestuurlijke oppositie tegen deze
optie.

6.133 Maatschappelijk draagvlak voor blijvende zelfstandigheid is niet gemeten.

6.134 Regionaal is er steun van de stadsregio Rotterdam, de veiligheidsregio en andere
verbanden te verwachten wanneer Krimpen aan den IJssel deze optie kiest. In de Rotterdamse
regio is Krimpen aan den IJssel een gewaardeerde partner.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.135 De voorkeur van de gemeente Nederlek is nog onbekend. Blijvende zelfstandigheid lijkt
niet direct op weerstand te stuiten van buurgemeenten. De gemeenten Bergambacht, Vlist en
Ouderkerk wensen echter wel toe te groeien naar een herindeling waarbij ook Nederlek betrokken
is. Zij zullen de blijvende zelfstandigheid ondersteunen als daarbij uitzicht is op een proces van
toegroeien naar een herindeling. Het college van de gemeente Schoonhoven (en naar verwachting
ook de gemeenteraad) is inmiddels geen voorstander van de vorming van een K5 gemeente; dat kan
leiden tot steun voor een eventueel zelfstandig blijven van Nederlek.

6.136 De grotere regionale samenwerkingsverbanden in Midden-Holland zien bij voorkeur een
fusie in de Krimpenerwaard plaatsvinden. Zelfstandigheid van Nederlek zal daar geen steun
vinden.
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Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.137 Indien Krimpen aan den IJssel en Nederlek wensen te fuseren, zal dit bestuurlijk gesteund
worden door de stadsregio Rotterdam en de gemeente Schoonhoven. De houding van de gemeente
Gouda zal nog moeten blijken. De gemeenten Vlist, Bergambacht en mogelijk ook Ouderkerk
zullen deze keuze niet steunen.

6.138 Een fusie tussen de K4 heeft voor de gemeente Schoonhoven de voorkeur, de gemeenten
Vlist en Bergambacht zijn er fel tegen en de gemeente Ouderkerk lijkt een gematigder standpunt in
te nemen.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.139 Een fusie van alle gemeenten in de Krimpenerwaard lijkt vooralsnog op weinig steun van
de betrokken gemeenten en regio’s te kunnen rekenen. Krimpen aan den IJssel en Nederlek lijken
bestuurlijk nog het meest tegen deze optie. Ouderkerk en Schoonhoven zien vooral bezwaren.
Vlist en Bergambacht zijn ook niet overtuigd, maar willen de optie wel onderzocht hebben.
Regionaal is er geen steun voor deze optie. De stadsregio Rotterdam acht een dergelijke
herindeling niet wenselijk en vanuit Midden-Holland is er de noodzaak deze gemeente in de
Midden-Hollandse samenwerkingsverbanden onder te brengen, hetgeen bij de stadsregio op
weerstand stuit door het verlies van het westelijke deel van de Krimpenerwaard.

6.140 Maatschappelijk draagvlak is niet expliciet onderzocht.

Criterium-2 Bestuurskracht

6.141 Korte omschrijving bestuurskracht: stevig bestuur met een robuuste ambtelijke
organisatie die in staat zijn maatschappelijke en regionale vraagstukken aan te pakken.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.142 Krimpen aan den IJssel is voldoende bestuurskrachtig en kan de geconstateerde
verbeterpunten zelf oppakken.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.143 Nederlek is voor de komende jaren voldoende bestuurskrachtig, maar zal daarbij wel nauw
met andere gemeenten moeten blijven samenwerken.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.144 Beide fusies kunnen een bestuurskrachtige gemeente opleveren. Bij fusie van Krimpen aan
den IJssel en Nederlek geldt dat er sprake is van gezamenlijke opgaven en kansen op veel terreinen



4

5

op basis waarvan een heldere visie te formuleren is voor de nieuwe gemeente. De
kernenproblematiek, die voor Krimpen aan den IJssel nieuw is, is goed op te pakken. Het
fusieproces kan goed en relatief eenvoudig verlopen. De bestuurscultuur van beide gemeenten lijkt
op elkaar. De nieuwe gemeente wordt een sterkere partner in bestuurlijke
samenwerkingsverbanden en maakt een nieuwe indeling mogelijk die beter aansluit op de behoefte
van Nederlek.

6.145 Voor de fusie van de gemeenten Bergambacht, Vlist, Ouderkerk en Schoonhoven geldt dat
dit een bestuurskrachtige gemeente kan opleveren omdat de afzonderlijke gemeenten in de
bestuurskrachtonderzoeken voor de komende jaren voldoende bestuurskrachtig worden gezien; de
gemeente Ouderkerk is daarbij het meest expliciet dat dit niet geldt voor de verdere toekomst. Veel
opgaven en beleidsnotities worden nu al gezamenlijk opgesteld; Schoonhoven tekent daar
overigens wel bij aan dat meer rekening met het stedelijke karakter gehouden zal moeten worden.
Op vijf terreinen al een gezamenlijke organisatie tot stand is gekomen en al de gemeenten bij de
uitvoering kiezen voor het model van regie-gemeente. De huidige gemeenten hebben veel ervaring
met interactie met inwoners en organisaties in meerdere kernen. In de uitvoering is al een aantal
taken gezamenlijk georganiseerd, maar de gemeentelijke dienstverlening zal waarschijnlijk niet op
alle huidige locaties gehandhaafd kunnen blijven. De gemeenten zijn positief over de verbeterde
onderlinge samenwerking. Een K4 gemeente zal een krachtiger rol kunnen spelen in de regio
Midden-Holland. Opgemerkt moet worden dat drie gemeenten financieel gezond zijn, maar dat de
K4 geen rijke gemeente zal zijn.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.146 Afgezet tegen de bestuurskracht van de vorige opties en aan de hand van de centrale
vragen over bestuurskracht valt over de bestuurskracht van een K6 aan te geven dat deze gemeente
mogelijk minder bestuurskrachtig zal zijn. Er is geen centrale opgave voor deze gemeente.
Enerzijds zal de gemeente zich moeten richten op het beheer van het veenweidegebied en het
platteland, anderzijds maakt een deel van deze gemeente deel uit van de stedelijke agglomeratie
rond Rotterdam met de daarbij behorende opgaven. Het zal niet eenvoudig zijn om deze opgaven
in interactie met de samenleving te vertalen in beleid. Het gaat om een groot grondgebied met een
groot aantal dorpen en kernen en twee plaatsen met een verstedelijkt karakter (Krimpen aan den
IJssel en Schoonhoven). Inwoners, instellingen en bedrijven zijn vrijwel niet georganiseerd op de
schaal van de Krimpenerwaard en ook niet op elkaar georiënteerd, waardoor het voor de gemeente
meer inspanning zal vergen om gebruik te maken van de veerkracht van de samenleving. Binnen
bestuur en ambtelijke organisaties is veel weerstand tegen deze fusie, die het fusieproces
bemoeilijkt.

Criterium-3. Duurzaamheid

6.147 Korte omschrijving duurzaamheid: de nieuwe gemeente moet niet meteen weer in een
herindelingsdiscussie terecht komen.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel
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6.148 Het is moeilijk te voorspellen of Krimpen aan den IJssel bij blijvende zelfstandigheid weer
in een herindelingsdiscussie terecht zal komen. Enerzijds worden er - ook in Zuid-Holland –
herindelingen voorgesteld en uitgevoerd waarbij de nieuwe gemeente een omvang heeft die gelijk is
aan en soms zelfs iets kleiner dan de huidige gemeente Krimpen aan den IJssel. Anderzijds is er
voortdurende druk om zeker in het stedelijke gebied te komen tot grotere gemeenten.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.149 De kans dat Nederlek bij blijvende zelfstandigheid binnen enkele jaren weer in een
herindelingsdiscussie terecht komt is vrij groot. Deze discussie wordt (helaas) veel gevoerd op
basis van omvang, waardoor de kleinere omvang van Nederlek aanleiding geeft tot
herindelingsoverwegingen. Daarnaast zal Nederlek intensief moeten blijven samenwerken met
buurgemeenten, waardoor een herindeling op de bestuurlijke agenda blijft staan.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.150 Na een fusie tot K2 en K4 zal de aandacht zich richten op het goed besturen van de nieuwe
gemeente, inclusief de regionale indeling en regionale samenwerking van deze nieuwe gemeenten.
Een hernieuwde herindelingsdiscussie ligt daarna niet voor de hand.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.151 Ook bij een fusie tot K6 zal de aandacht zich richten op het goed besturen van de nieuwe
gemeente en de regionale samenwerking. Een herindelingsdiscussie ligt dan niet voor de hand, of
het zou moeten gaan om het gedeeltelijk terugdraaien van de herindeling wanneer de verwachte
resultaten te lang uitblijven (zie voorbeeld Putten en Ermelo).

Criterium-4. Interne samenhang

6.152 Korte omschrijving interne samenhang: “Voorkomen moet worden, dat de nieuwe
gemeente niet meer is dan een administratieve eenheid waarmee bewoners en maatschappelijke
organisaties zich niet of nauwelijks verbonden voelen”, aldus het beleidskader van het rijk.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.153 De interne samenhang verandert niet, uit de gehouden survey blijkt dat inwoners zich
verbonden voelen met de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.154 De interne samenhang verandert niet, uit de survey blijkt dat inwoners zich verbonden
voelen met de eigen kern en de gemeente Nederlek.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
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Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.155 De inwoners van Krimpen aan den IJssel en Nederlek hebben globaal gesproken eenzelfde
oriëntatie wanneer het gaat om werken, onderwijs, zorg, recreatie, cultuur, verhuisbewegingen en
familierelaties. Er is nu nog geen sprake van een gevoel van verbondenheid met een eventuele
nieuwe K2 gemeente, maar de feitelijke oriëntatie kan dat gevoel wel gaan versterken, mits de
nieuwe gemeente daarin ook bewust investeert.

6.156 Uit de ons beschikbare gegevens maken wij voorzichtig op dat de inwoners van de
Krimpenerwaard zich verbonden voelen met hun eigen kern en met het landelijke karakter van de
Krimpenerwaard.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.157 In het westelijk deel van de Krimpenerwaard (Nederlek en Krimpen aan den IJssel) voelt
ruim 40% zicht meer verbonden met de stadsregio Rotterdam dan met de Krimpenerwaard. Ook is
de feitelijke oriëntatie in dit gebied op deze regio gericht.

Criterium-5. Opdeling van een gemeente

6.158 Korte omschrijving van opdeling: opdeling van een gemeente moet voorkomen worden

6.159 In de onderzochte opties is geen optie waarbij een gemeente wordt opgedeeld. Wel is in
een aantal gesprekken de suggestie gedaan om de kern Ouderkerk aan den IJssel toe te voegen aan
de gemeente Krimpen aan den IJssel vanwege de wisselwerking tussen beide kernen en oriëntatie
van de bevolking. De kern Gouderak zou volgens deze geïnterviewden beter passen bij de
gemeente in het oostelijk deel van de Krimpenerwaard of de gemeente Gouda.

6.160 Daarnaast is in enkele interviews de suggestie gedaan de gemeente Nederlek te splitsen,
waarbij de kern Krimpen aan de Lek kan fuseren met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de
kern Lekkerkerk met de gemeenten in het oostelijk deel van de Krimpenerwaard.

6.161 Beide gedachten zijn in het kader van dit onderzoek niet verder uitgewerkt.

Criterium-6. Regionale samenhang en evenwicht

6.162 Korte omschrijving regionale samenhang en evenwicht: sterkere regionale bestuurlijke
verhouding; de nieuwe gemeente moet een meerwaarde voor de regio zijn.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.163 De regionale samenhang verandert niet bij blijvende zelfstandigheid.
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Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.164 De regionale samenhang verandert voor een groot aantal regelingen niet bij blijvende
zelfstandigheid. Nederlek wordt mogelijk wel geconfronteerd met een fusie van andere gemeenten
in de Krimpenerwaard en zal met deze nieuwe gemeente(n) samenwerkingsverbanden moeten
aangaan. Nederlek zal, afhankelijk de vormgeving van nieuwe gemeenten, in verhouding een
kleinere partner worden. Het College van Nederlek schat in dat de regionale samenwerking
moeilijker zal gaan verlopen bij deze optie.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.165 Een nieuwe K2 gemeente wordt gezien als een versterking voor de oostflank van de
stadsregio en een goede “overloop” gemeente van stad naar platteland. Het biedt voordelen op het
gebied van veiligheid en mogelijk ook van infrastructuur. Omgekeerd zal de K2 mogelijk een iets
sterkere partner worden dan de afzonderlijke twee gemeenten.

6.166 Een nieuwe K4 gemeente levert een krachtiger bestuurlijke partner op dan de vier
afzonderlijke gemeenten. De samenwerkingsverbanden in Midden-Holland raken wel de kleinere
gemeente Nederlek kwijt, die echter wel een sterkere feitelijke oriëntatie kent op een aantal
belangrijke terreinen op de regio Rotterdam.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.167 De vorming van een K6 gemeente verstoort het regionale evenwicht tussen de regio’s
Midden-Holland en de regio Rotterdam. Indeling bij Midden-Holland stuit op verzet bij de
stadsregio vanwege het ongewenste “vertrek” van Krimpen aan den IJssel. Indeling bij de
stadsregio holt het draagvlak voor de samenwerkingsverbanden in Midden-Holland uit.

Criterium-7. Planologische ruimtebehoefte

6.168 Korte omschrijving planologische ruimtebehoefte: de herindeling draagt bij aan de
oplossing van ruimtelijke knelpunten (bijvoorbeeld wegen).

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.169 Geen veranderingen bij dit criterium. Wellicht kan op termijn en knelpunt ontstaan bij de
ontsluiting van de Rotterdamse ring.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.170 Geen veranderingen bij dit criterium. Wellicht kan op termijn een knelpunt ontstaan bij
de ontsluiting van de Rotterdamse ring.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
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Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.171 De K2 gemeente speelt in op toekomstige discussies en onderzoek naar opties om de
Krimpenerwaard beter te ontsluiten. Daarbij wordt onder andere gedacht aan ontsluiting op het
knooppunt Ridderster via een tweede oeververbinding. Alle opties betreffen zowel het
grondgebied van de huidige gemeenten Krimpen aan den IJssel als ook Nederlek. Daarnaast biedt
een K2 gemeente kansen om de functie en inrichting van het gebied tussen beide gemeenten te
verbeteren en te laten aansluiten op de behoefte van de aanliggende kernen. Het provinciale beleid
en rijksbeleid geven daarbij de Breekade aan als grens tussen het stedelijk netwerk van de regio
Rotterdam en het Groene Hart en Veenweidegebied.

6.172 Een K4 gemeente omvat het grootste deel van het veenweidegebied en kan zich richten op
het behoud van dit gebied. In K5-verband zijn daarnaast visies ontwikkeld met een ruimtelijk
impact (structuurvisie, woonvisie, economische notitie).

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.173 Alle ruimtelijke opgaven kunnen bij deze optie door één gemeente worden opgepakt.
Nadeel is wel dat deze gemeente ruimtelijke belangen en raakvlakken heeft bij twee regio’s, maar
niet in beide regio’s bestuurlijk vertegenwoordigd kan zijn.

Criterium-8 Regionale opgaven

6.174 Korte omschrijving regionale opgaven: de bestuurlijke organisatie moet zodanig zijn dat
regionale opgaven aangepakt worden.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.175 Geen veranderingen bij dit criterium.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.176 Geen veranderingen bij dit criterium

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.177 De K2 gemeente speelt in op toekomstige discussies over infrastructuur en inrichting van
het gebied (zie hiervoor onder planologische ruimtebehoefte). De Breekade is in provinciaal en
rijksbeleid de grens tussen het stedelijk netwerk van de regio Rijnmond en de landelijke
Krimpenerwaard en sluit daarmee aan op de indeling in een K2 en K4 gemeente. De veranderingen
zijn verder beperkt.

6.178 Een K4 gemeente richt zich op de opgave van beheer van het veenweidegebied en de
leefbaarheid op het platteland. De veranderingen in de regionale opgave zijn beperkt.
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Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.179 Opgaven spelen zich of in twee regio’s, maar de gemeente kan slechts participeren in één
van deze twee regio’s.

Criterium-9. Versterking centrumgemeente

6.180 Korte omschrijving versterking centrumgemeente: de centrumgemeente moet ruimtelijk-
economische ontwikkelingsmogelijkheden hebben

6.181 In deze herindelingsstudie is niet één duidelijke centrumgemeente aanwezig. Het kan gaan
om een grotere kern in de Krimpenerwaard, maar ook de stad Gouda of de stad Rotterdam.

Criterium-10. Probleemeigenaren zijn duidelijk aanwezig

6.182 Korte omschrijving probleemeigenaren zijn duidelijk aanwezig: voor de belangrijke
opgaven of beleidsissues is het duidelijk wie de regie voert en initiatief neemt.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.183 Geen veranderingen bij dit criterium.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.184 Geen veranderingen bij dit criterium

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.185 Voor opgaven in relatie tot de regio Rotterdam is de K2 gemeente een duidelijke
probleemeigenaar, voor opgaven in het landelijk gebied en in relatie tot de stad Gouda is de K4
gemeente een duidelijke probleemeigenaar.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.186 De K6 gemeente heeft hier het eerder genoemde nadeel van problemen die in twee regio’s
spelen, waarbij de gemeente niet bij beide regio’s bestuurlijk kan aanhaken.
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Samenvatting analyse aan de hand van Rijks- en provinciale criteria

Tabel 6.3.Opties gerelateerd aan de herindelingscriteria van Rijk en provincie.
Criteria 1.a

Zelfstandig
Krimpen aan

den IJssel

1.b
Zelfstandig

Nederlek

2
K2+K4

3
K6

1 Bestuurlijk draagvlak: instemming van de
gemeenten met een eventuele herindeling.

+ - +/- -

2 Bestuurskracht: stevig bestuur en een robuuste
ambtelijke organisatie die in staat zijn
maatschappelijke en regionale vraagstukken aan
te pakken.

+ + + -

3 Duurzaamheid: de gemeente moet niet meteen
weer in een herindelingsdiscussie terecht komen.

+/- - + +

4 Interne samenhang: Bewoners en
maatschappelijke organisaties moeten zich
verbonden kunnen voelen met de gemeente.

+ + + -

5 Opdeling van een gemeente moet voorkomen
worden.

+ + + +

6 Regionale samenhang en evenwicht: sterkere
regionale bestuurlijke verhoudingen; de gemeente
moet een meerwaarde voor de regio zijn.

+ +/- + _

7 Planologische ruimtebehoefte: de bestuurlijke
organisatie moet zodanig zijn dat ruimtelijke
knelpunten (zoals wegen) opgelost worden.

+/- +/- + +/-

8 Regionale opgaven: de bestuurlijke organisatie
moet zodanig zijn dat regionale vraagstukken
aangepakt worden.

+ + + +/-

9 Versterking centrumgemeente: de
centrumgemeente moet ruimtelijk-economische
ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

10 Probleemeigenaren: in een gebied moeten
duidelijke probleemeigenaren aanwezig zijn.

+ + + +/-

Criterium-11. Financiën

6.187 Korte omschrijving financiën: De gemeente is na een herindeling langdurig financieel
gezond.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.188 De gemeente Krimpen aan den IJssel is op dit moment financieel gezond, recent zijn
belangrijke bezuinigingen gerealiseerd. De vooruitzichten zijn op dit moment dat dit zo kan
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blijven.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.189 De gemeente Nederlek is op dit moment financieel gezond en de vooruitzichten zijn op dit
moment dat dit zo kan blijven.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,

Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.190 De K2 gemeente ontstaat uit twee financieel gezonde gemeenten, waardoor ook de nieuwe
gemeente financieel gezond kan zijn. De uittreding en toetreding hebben wel financiële
consequenties (zie bijlage C voor een eerste indruk). Bij een herindeling worden budgetten
beschikbaar gesteld voor het opvangen van frictiekosten. Het ministerie voert een analyse uit van
de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend bij het
afronden van dit rapport. Verwacht wordt dat de uitkering licht zal dalen ten opzichten van de
twee uitkeringen aan de beide gemeenten. De bestuurskosten zullen echter ook licht dalen.

6.191 De financiële positie van een K4 gemeente is niet onderzocht in het kader van dit
onderzoek. Door BMC wordt wel expliciet onderzoek gedaan naar de financiële vooruitzichten
van een K5 gemeente. Ook voor een K4 gemeente geldt dat de uitkering uit gemeentefonds naar
verwachting licht zal dalen en dat tevens de bestuurskosten afnemen doordat er niet langer 4
College en 4 Raden maar één groter College en Raad zal ontstaan. De kosten van toetreding en
uittreding uit gemeenschappelijke regelingen is niet onderzocht voor de K4 gemeente. Gezien de
zwakke financiële positie van Ouderkerk en de hoge kosten die de betrokken gemeenten moeten
maken in verband met de slappe ondergrond, zijn de financiële vooruitzichten voor de K4
gemeente een aandachtspunt. De overige drie gemeenten zijn financieel wel gezond.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.192 Voor de K6 gemeente geldt dat de fusie een kostbaarder operatie zal zijn, met hogere
frictiekosten. Een inschatting is in het kader van dit onderzoek niet te maken. Voor het overige
gelden de overwegingen zoals die ook gemaakt zijn voor de K2 en K4 gemeente.

Criterium-12. Behoud landelijk karakter

6.193 Korte omschrijving: Na de eventuele herindeling is de bescherming van het landelijke
karakter van vooral het veenweidegebied goed geborgd.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.194 Krimpen aan den IJssel maakt geen deel uit van het Veenweidepact en heeft ook geen
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grondgebied in het Groene Hart.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.195 Geen veranderingen bij dit criterium. Nederlek maakt deel uit van het Veenweidepact en
Groene Hart.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,

Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.196 De K2 gemeente zal onderdeel gaan uitmaken van het Veenweidepact en krijgt
grondgebied in het Groene Hart (poldergebied rond Lekkerkerk). Dit geldt ook voor de K4
gemeente. In plaats van de huidige vijf gemeenten die dit beleid dienen uit te voeren, ontstaan er
dan twee gemeenten die in onderlinge samenhang en samenwerking dit beleid zullen moeten
uitvoeren. Dit kleinere aantal maakt de besluitvorming eenvoudiger. Daarbij bleek uit de
vragenlijst dat raadsleden en collegeleden van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Nederlek
beide hechten een behoud van dit landelijke groene karakter.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeenten in de Krimpenerwaard

6.197 De K6 gemeente voert het Veenweidepact en het beleid in het kader van het Groene Hart
dan alleen uit, in plaats van de eerdere 5 gemeenten. Gemeentegrenzen doorsnijden het
Veenweidegebied in deze optie niet meer, wat besluitvorming over dit onderwerp beperkt tot
gemeentelijke besluitvorming. De gemeente zal zich overigens niet alleen op het landelijk gebied
kunnen richten.

Criterium-13. Instemming bevolking

6.198 Korte omschrijving instemming bevolking: Uit de gesprekken in beide Raden blijkt dat dit
in eerste instantie gaat om draagvlak voor de te onderzoeken opties. Binnen de beide gemeenten
wordt bij het opstellen van dit rapport overleg gevoerd over de wijze waarop de bevolking verder
betrokken kan worden bij de besluitvorming hierover. Voor dit rapport is het onderzoek beperkt
tot onderzoek (survey) naar de maatschappelijke oriëntatie en verbondenheid.

Criterium-14. Bestuurlijke samenhang en harmonie

6.199 In de beide gemeenten is gevraagd ook te letten op de te verwachten bestuurlijke
samenhang, de mate waarin een eventueel nieuw te vormen gemeente harmonieus bestuurd zal
kunnen worden en de mate waarin overeenstemming bereikt kan worden.
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Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.200 Geen veranderingen bij dit criterium.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.201 Geen veranderingen bij dit criterium.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,

Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.202 De K2 gemeente zal waarschijnlijk een gemeente zijn die qua bestuurscultuur gericht is op
consensus en harmonie. Dat zijn kenmerken van de huidige bestuurscultuur van de gemeenten
Krimpen aan den IJssel en Nederlek. Daarnaast is de cultuur in beide gemeenten praktisch en
gericht op doen.

6.203 Voor de K4 gemeente is de mate van bestuurlijke samenhang en harmonie moeilijker te
voorspellen. Vooral de Colleges en burgemeesters van Bergambacht en Vlist ageren nu fel tegen een
K4 gemeente. Maar de vraag is wel in welke mate deze bestuurders in een nieuwe K4 gemeente
terugkeren en/of bepalend zullen zijn voor de bestuurscultuur. De andere twee gemeenten (Raden
en Colleges) schatten wij nu in op gematigd (Ouderkerk) tot positief (Schoonhoven) en daarmee
bijdragend aan een harmonieuze bestuurscultuur.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.204 De K6 gemeente heeft nu te maken met weerstand van tenminste twee gemeenten in de
Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven; Nederlek is er weinig enthousiast over.
Inhoudelijk zijn er ook grote verschillen in oriëntaties en opgaven. De K6 gemeente zal daarbij de
belangen van de verschillende dorpskernen voortduren moeten wegen. Dat maakt een
harmonieuze bestuurscultuur in de eerste periode na herindeling niet waarschijnlijk.

Criterium-15. Regionale oriëntatie

6.205 Korte omschrijving regionale oriëntatie: De gemeente moet onderdeel zijn van de regio
waarop de bevolking is georiënteerd.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.206 Geen veranderingen bij dit criterium. Bevolking is overwegend feitelijk georiënteerd op de
stadsregio Rotterdam, waarbij de gemeente is aangesloten.
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Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.207 De inwoners zijn overwegend feitelijk georiënteerd op de stadsregio Rotterdam, terwijl de
gemeente is aangesloten bij de samenwerkingsverbanden van Midden-Holland. De bevolking voelt
zich wel sterk verbonden met de Krimpenerwaard.

Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,

Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.208 Ervan uitgaande dat de K2 gemeente zich zal aansluiten bij de stadsregio Rotterdam en de
daaraan gerelateerde samenwerkingsverbanden, sluit deze optie beter aan bij de feitelijke
oriëntatie van de inwoners van Nederlek.

6.209 Voor de K4 gemeente is er feitelijk geen verandering.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.210 De K6 gemeente dient zich bij één van de twee regio’s aan te sluiten. Deze aansluiting bij
één van de twee regio’s zal vervolgens niet aansluiten op een fors deel van de inwoners in het
westelijke of in het oostelijke deel van de gemeente.

Criterium-16. Haalbaarheid

6.211 Korte omschrijving haalbaarheid: de gemeente moet een keuze maken waarin de provincie
kan meegaan. Daarnaast moet het ook een keuze zijn waarin de wetgever kan meegaan.

Optie 1.a. Blijvende zelfstandigheid Krimpen aan den IJssel

6.212 De kans dat de provincie kan meegaan in een blijvende zelfstandigheid is niet met
zekerheid te voorspellen, maar op basis van eerdere uitspraken en herindelingsprocedures is er een
redelijke kans dat Provinciale Staten hiermee kunnen instemmen.

Optie 1.b. Blijvende zelfstandigheid Nederlek

6.213 Ook de kans dat de provincie kan instemming met blijvende zelfstandigheid is niet met
zekerheid in te schatten. Wij schatten deze kans echter minder hoog in dat de kans dat Krimpen
aan den IJssel zelfstandig kan blijven, zoals eerder in dit rapport is toegelicht.
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Optie 2. Samenvoeging Krimpen aan den IJssel en Nederlek (K2), naast samenvoeging Vlist,

Bergambacht, Schoonhoven en Ouderkerk (K4)

6.214 Ook de kans op instemming met een K2 en K4 is niet met zekerheid in te schatten. Enkele
gemeenten zullen zich tegen deze optie verzetten. Tegelijk komt de optie tegemoet aan de
verschillende oriëntatie van de inwoners van de Krimpenerwaard, sluit zij aan bij de opgaven in de
twee gebieden en komt ze tegemoet aan belangrijke bezwaren van de betrokken regio’s. Verder
kan de bestuurskracht van de zwakkere gemeenten in de Krimpenerwaard duurzaam versterkt
worden en ontstaan er voor beide nieuwe gemeenten belangrijke kansen. Er liggen mogelijkheden
om belangrijke partijen (zoals de grote regio’s) te laten lobbyen voor de vorming van twee nieuwe
gemeenten.

Optie 3. Samenvoeging alle gemeente in de Krimpenerwaard

6.215 De K6 gemeente stuit op verzet van de drie grootste gemeenten in de Krimpenerwaard en
de grote regio’s. Daarvoor zijn vele argumenten aan te voeren op basis van de hierboven genoemde
argumenten. De afstand tussen bestuur en burger is er daar zeker één van. In Nederland zien we
alleen herindelingen van deze omvang als er een heel duidelijke gezamenlijke opgave is, vaak van
nationaal of internationaal belang. Voorbeelden zijn de tuinbouw in het Westland en Mainport
Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. Maar er kan een kentering komen (in Zuidwest Fryslan
wordt gewerkt aan een soortgelijke herindeling).
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Samenvatting analyse aan de hand van de gemeentelijke criteria

Tabel 6.4.Opties gerelateerd aan interne herindelingscriteria.
Criteria 1.a

Zelfstandig
Krimpen aan

den IJssel

1.b
Zelfstandig

Nederlek

2
K2+K4

3
K6

11 Financiën. De gemeente moet langdurig financieel
gezond zijn.

+ + + (K2)
? (K4)

?

12 Behoud landelijk groen karakter. In de nieuw te
vormen gemeente moet het landelijke en groene
karakter goed geborgd zijn.

+ + + +

13 Instemming bevolking. De inwoners van de
gemeente moeten instemmen met de door de raad
gekozen bestuurlijke toekomst (zelfstandigheid of
samenvoeging).

? ? ? ?

14 Bestuurlijke samenhang. Binnen de gemeente moet
overeenstemming zijn over de manier van besturen:
bestuurlijke harmonie.

+ + + (K2)
? (K4)

-

15 Regio. De gemeente moet onderdeel van die
regionale samenwerkingsverbanden zijn waar de
bevolking grotendeels op georiënteerd is.

+ +/- + -

16 Haalbaarheid. De gemeente moet een zodanig
keuze maken ten aanzien van haar toekomst, dat de
provincie daar in mee kan gaan.

+ - +/- -
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A Geïnterviewde personen

Gemeente Krimpen aan den IJssel
- College van Burgemeester & Wethouders
- Managementteam

Gemeente Nederlek
- College van Burgemeester & Wethouders
- Managementteam

Gemeente Ouderkerk
- De heer J. de Prieëlle, burgemeester
- De heer G.H. Logt, gemeentesecretaris

Gemeente Vlist
- College van Burgemeester & Wethouders

Gemeente Schoonhoven
- De heer D.W. de Cloe, burgemeester
- De heer J. Sluizeman, gemeentesecretaris

Gemeente Bergambacht
- College van Burgemeester & Wethouders

Stadsregio Rotterdam (SRR)
- De heer K.H. van Staalduijne, senior beleidsmedewerker ruimtelijk ordening
- De heer S.W. Nettinga, hoofd bestuurlijke zaken en communicatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland (ISMH)
- De heer P.D.A. Claessen, secretaris

Veiligheidsregio Hollands Midden
- De heer R. Bitter, coördinerend gemeentesecretaris

DCMR
- De heer J. van den Heuvel, algemeen directeur

Regionale Brandweer Hollands Midden
- De heer H.E.N.A. Meijer, Regionaal Commandant

Samenwerkingsverband K5
- De heer G. Peters, secretaris

RDOG Midden Holland
- De heer J.C. Bernsen, directeur

GGD Rijnmond
- De heer J. Quak, accountmanager gemeenten
- De heer De Zwart, directeur

Werkvoorzieningenschap Promen
- De heer J. van Emmerik, directeur

Woningcorporatie QuaWonen
- De heer K. Karsten, directeur-bestuurder

SVHW
- De heer P. Berrevoets, directeur

Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK)
- De heer L. Snijders, directeur
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Streekarchief Midden-Holland
- De heer S. Keulen, wethouder Gouda, voorzitter streekarchief
- De heer S.M.J. Janzing, streekarchivaris

HALT Rotterdam-Rijnmond
- De heer A. Kievit, directeur

Groenservice Zuid-Holland / Koepelschap Buitenstedelijk Groen
- De heer H. Le Pair, senior beleidsadviseur
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C Herindelingscriteria Rijk en Zuid-Holland

Criteria Rijksoverheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt zich tegenwoordig

terughoudend op, zo luidt het Beleidskader gemeentelijke herindeling. Initiatieven moeten van

onderop komen, dat wil zeggen: van gemeenten of provincies. Er zijn zes criteria:

 Draagvlak: bestuurlijk (maar gemeenten krijgen geen vetorecht; waar de meeste

fusiepartners instemmen en één niet, kan een herindeling toch doorgaan),

maatschappelijk (vast te stellen door de gemeenteraad) en bestuurlijk-regionaal.

Procesmatig is van belang dat betrokken gemeenten en buurgemeenten de ruimte

krijgen alternatieven aan te dragen.

 Bestuurskracht: stevig bestuur met een robuuste ambtelijke organisatie die in staat zijn

maatschappelijke en regionale vraagstukken aan te pakken.

 Duurzaamheid: de nieuwe gemeente moet niet meteen weer in een

herindelingsdiscussie terecht komen.

 Interne samenhang: ‘Voorkomen moet worden, dat de nieuwe gemeente niet meer is

dan een administratieve eenheid waarmee bewoners en maatschappelijke organisaties

zich niet of nauwelijks verbonden voelen”, aldus het beleidskader.

 Regionale samenhang en evenwicht: sterkere regionale bestuurlijke verhouding; de

nieuwe gemeente moet een meerwaarde voor de regio zijn.

 Planologische ruimtebehoefte: om ruimtelijke knelpunten (wegen) op te lossen.

Criteria provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland formuleert haar uitgangspunten bij het toetsen van de reacties van

gemeenten op bestuurskrachtmetingen grotendeels in lijn met de criteria van het rijk:

 Voorkeuren van gemeentebesturen, en hun uitspraken over nut en noodzaak van

grenscorrecties

 Regionale opgaven

 Duurzaam, bestuurskrachtig en consistent eindbeeld voor het hele gebied

 Versterking ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden centrumgemeente

 Belangrijke versterking bestuurskracht inliggende gemeenten

 Duidelijke probleemeigenaren moeten aanwezig zijn

 Opdeling van gemeenten is over het algemeen niet nuttig.
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D Financiële gevolgen verbonden partijen

1. Aanleiding en achtergrond
In het kader van de mogelijke fusie tussen de gemeente Nederlek en Krimpen aan de IJssel hebt u ons
gevraagd een nader onderzoek te doen naar de gevolgen van een aantal specifiek benoemde scenario’s voor
toetreding en/of uittreding van de beide gemeenten in of uit verbonden partijen. Wij hebben op uw aangeven
de volgende verbonden partijen en bijbehorende scenario’s betrokken in ons onderzoek:

Verbonden partij Toetreding
Krimpen

Toetreding
Nederlek

Uittreding
Krimpen

Uittreding
Nederlek

Beide blijven
deelnemen

ISMH X
Stadsregio Rotterdam X X
Veiligheidsregio Midden Holland X
Regionale dienst openbare gezondheidszorg X
Regionale Brandweer Hollands Midden X
GHOR Hollands Midden X
K 5 X
Streekarchief Midden Holland X
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard X
Werkvoorzieningschap Promen X
Technisch Bureau Krimpenerwaard X
SVHW, samenwerkingsverband vastgoed
heffingen en waardebepalingen

X

Koepelschap buitenstedelijk groen X
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond X
HALT Rotterdam Rijnmond X
GGD Rotterdam Rijnmond X
Volwasseneneducatie (Oliver) X

In het kader van ons onderzoek hebben wij ons onderzoek ingericht naar de aard van de verbonden partijen.
Wij hebben geconstateerd dat alle bovenstaande verbonden partijen hun grondslag kennen in de Wet op de
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In de Wgr zijn 4 verschillende vormen van gemeenschappelijke
regelingen benoemd:

o Openbaar lichaam
o Gemeenschappelijk orgaan
o Centrumgemeente
o Regeling zonder meer

Hiervan is het openbaar lichaam de zwaarste vorm, en ook de enige vorm van publiekrechterlijke
samenwerking met een rechtspersoonlijkheid. Wij hebben vastgesteld dat alle van de in ons onderzoek
betrokken verbonden partijen openbare lichamen zijn. Deze kennis is van groot belang voor het verdere
onderzoek, omdat een openbaar lichaam de enige vorm van een gemeenschappelijke regeling die bijvoorbeeld
personeel in dienst kan hebben. In de volgende paragraaf hebben wij uiteengezet wat de aard en reikwijdte
van ons onderzoek is.

2. Aanpak en reikwijdte van het onderzoek naar verbonden partijen
In het kader van ons onderzoek voeren wij een onderzoek uit naar de financiële consequenties van de
verschillende scenario’s. Wij zullen voor de overige aspecten in deze paragraaf een aantal algemene
aandachtspunten opnemen. Specifieke aandachtspunten op het gebied van fiscaliteiten, juridische zaken en
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organisatieaspecten betrekken wij derhalve niet in ons onderzoek.

2.2 Onderzoeksvariant
Ten behoeve van het totale onderzoek wat PwC en de Universiteit van Tilburg voor u uitvoeren worden een
aantal mogelijke opties onderzocht voor de fusie tussen de verschillende gemeenten ten opzichte van het
zelfstandig blijven van Krimpen aan de IJssel en Nederlek. Deze opties hebben ook gevolgen voor het
onderzoek naar de financiële consequenties van het toe- en uittreden uit gemeenschappelijke regelingen.
Omdat op dit moment nog geen keuze is gemaakt voor een bepaalde optie hebben wij onderstaand op basis
van de Wet algemene regels herindeling (Ahri) de gevolgen voor u in beeld gebracht:

o Wanneer alle gemeenten die tot de gemeenschappelijke regeling behoren één nieuwe gemeente
worden, dan vervalt de gemeenschappelijke regeling van rechtswege (art. 41, eerste lid, Arhi).

o Wanneer het grootste gedeelte van het gebied van de gemeenschappelijke regeling tot één nieuwe
gemeente gaat behoren, dan kan in de herindelingsregeling bepaald worden dat de
gemeenschappelijke regeling van rechtswege vervallen is (art. 41, tweede lid, Arhi).

o Als bovengenoemde twee categorieën zich niet voordoen, voorziet de Wet Arhi in een regeling.
Deze blijven van kracht totdat er een nieuwe gemeenschappelijke regeling is (art. 41, derde lid,
Arhi). Wanneer de oude heringedeelde gemeenten allemaal deelnamen aan dezelfde
gemeenschappelijke regeling, dan kan de nieuwe gemeente ook deel uitmaken van de
gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling zal vaak echter moet en worden
aangepast omdat stemverhoudingen, de samenstelling van het bestuur en geldstromen wijzigen.
Normaliter stelt de gemeenschappelijke regeling zelf regels omtrent de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling. Wanneer er sprake is van een herindeling kan echter in afwijking van
die bepalingen de gemeenschappelijke regeling gewijzigd worden (art. 41, derde lid, Arhi).

o Een ander probleem doet zich voor wanneer de oude gemeenten in verschillende
gemeenschappelijke regelingen zaten voor wat betreft vergelijkbare bevoegdheden. De nieuwe
gemeente is dan van rechtswege lid van beide gemeenschappelijke regelingen. Dit levert echter een
strijd op met de wet omdat een bevoegdheid natuurlijk maar één keer gedelegeerd kan worden.
Anders zouden twee afzonderlijke bestuursorganen dezelfde bevoegdheid jegens dezelfde personen
uitoefenen. Het nieuwe gemeentebestuur zal in die situatie dan ook een keuze moet maken tot
welke gemeenschappelijke regeling men wil behoren. Dit kan echter weer problemen opleveren met
uittredingsbepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Vaak moet een gemeente een bepaalde
geldsom betalen om te kunnen uittreden, hetgeen de nieuwe gemeente voor grote financiële
problemen kan stellen. Ook hier biedt de Wet Arhi uitkomst. Wederom kan van de bepalingen van
de gemeenschappelijke regeling worden afgeweken. Zo kunnen de gemeenten dus onderling nieuwe
afspraken maken over de uittreding van de nieuwe gemeente en de kosten die daaraan verbonden
zijn (art. 41, vierde lid, Arhi).

o Het kan zich ook voordoen dat de gemeenten er onderling niet uitkomen. Wanneer het binnen zes
maanden na de inwerkingtreding van de herindelingswet nog niet gelukt is, dan zijn gedeputeerde
staten bevoegd de benodigde maatregelen te nemen die op grond van artikel 41, vierde lid, Arhi
noodzakelijk zijn (art. 41, vijfde lid, Arhi). Gedeputeerde staten kunnen de termijn van zes maanden
ook eenmalig met zes maanden verlengen.

o In het geval dat de nieuwe gemeente deelneemt in een plusregio (een regionaal openbaar lichaam
van verscheidene Nederlandse gemeenten in een stedelijk gebied waaraan wettelijke taken zijn
toebedeeld, zoals bijvoorbeeld een Stadsregio) is de situatie nog iets anders. Uittreding uit een
plusregio is namelijk ook in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geregeld. Uittreding kan
pas na machtiging door gedeputeerde staten en na machtiging van de ministers die het aangaat wat
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betreft wettelijk overgedragen bevoegdheden. De Wet Arhi maakt afwijking van een
gemeenschappelijke regeling mogelijk maar afwijking van de Wgr is niet mogelijk.

Zoals uit bovenstaande opties blijkt kan de keuze voor een bepaalde optie verstrekkende (financiële)
gevolgen hebben. In ons onderzoek beperken wij ons tot de directe gevolgen van toetreding tot of
uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. De bovenstaand beschreven gevolgen per optie laten wij
daarom in het verdere onderzoek buiten beschouwing.

2.2 Fiscale aspecten
Aangezien wij ons in ons onderzoek primair richten op de financiële consequenties, zullen wij geen
specifieke aandacht besteden aan de fiscale gevolgen tot toetreding tot of uittreding uit een
gemeenschappelijke regeling. Wel zijn er een aantal algemene fiscale aandachtspunten die wij onder uw
aandacht willen brengen in relatie tot ons onderzoek:

o De overdracht van eigendommen van de gemeente(n) aan het openbaar lichaam of vice versa is op
grond van de Wet op belastingen van rechtsverkeer vrijgesteld van overdrachtsbelasting, mits
wordt voldaan aan de in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer gestelde
(administratieve) voorwaarden;

o Indien personeel niet overgaat tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen er risico’s bestaan ten
aanzien van de loonbelasting en/of pensioenverplichtingen;

o Over de taakuitoefening door het openbaar lichaam zijn de gemeenten in principe geen BTW
verschuldigd mits het openbaar lichaam zal voldoen aan de voorwaarden voor BTW-vrijstelling als
bedoeld in de Wet op de omzetbelasting.

Naast deze algemene aandachtspunten kunnen in afzonderlijke gevallen specifieke fiscale risico’s van
toepassing zijn. Deze vallen buiten de reikwijdte van ons onderzoek.

2.3 Juridische aspecten
Vanwege de reikwijdte van ons onderzoek hebben wij ons ook niet primair gericht op de juridische aspecten
van de toetreding tot of uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Wel hebben wij een aantal algemene
aandachtspunten voor u opgenomen:

o Alle gemeenschappelijke regelingen in ons onderzoek zijn openbare lichamen en hebben een eigen
rechtspersoonlijkheid. Dit heeft de volgende gevolgen:

o Toetreding of uittreding heeft daarmee rechtstreekse gevolgen de beslissingsbevoegdheid
ten aanzien van de uitvoering van de (wettelijke) taken die zijn gedelegeerd aan de
gemeenschappelijke regeling.

o De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het aangaan van verplichtingen ligt in beginsel
bij het openbaar lichaam. Het toetreden tot en uittreden uit de gemeenschappelijke
regeling heeft daarmee rechtstreekse gevolgen voor de beslissingsbevoegdheid.

o De gemeenschappelijke regeling is een zelfstandige aanbestedende dienst in het kader van Europese
aanbesteding. Toetreding of uittreding heeft daarmee rechtstreekse gevolgen voor de naleving van
de Europese aanbestedingsregels.

o In het kader van aansprakelijkheid is de gemeenschappelijke regeling in beginsel zelfstandig
aansprakelijk jegens derden. Hierbij blijft de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van
wettelijke taken en daarmee wel indirect aansprakelijk voor het aandeel in de gemeenschappelijke
regeling. Indien taken door de gemeente uitgevoerd worden is de gemeente in beginsel daarmee
volledig aansprakelijk. Toetreding of uittreding heeft daarmee rechtstreekse gevolgen voor de
aansprakelijkheid jegens derden (direct of indirect).

Naast deze algemene aandachtspunten kunnen in afzonderlijke gevallen specifieke juridische
aandachtspunten van toepassing zijn. Deze vallen buiten de reikwijdte van ons onderzoek.
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2.4 Organisatieaspecten
Alhoewel wij ons in ons onderzoek primair richten op de financiële gevolgen van de toetreding tot of
uittreding uit een gemeenschappelijke regeling hebben wij wel een aantal algemene aandachtspunten
onderkent met betrekking tot het organisatieaspect:

o Per gemeenschappelijke regeling kunnen de organisatiegevolgen verschillend zijn. Hierbij spelen
zaken als synergievoordelen en schaalvoordelen een grote rol. Op voorhand is hierbij geen
betrouwbare inschatting te maken van het mogelijke effect op de toetreding tot of de uittreding
uit de gemeenschappelijke regeling.

o Er kunnen bepaalde rechtspositionele gevolgen van toepassing zijn aan de toetreding tot of
uittreding uit de gemeenschappelijke regeling.

o Bij de toetreding tot een gemeenschappelijke regeling dient besloten te worden of en in welke
vorm personeel over gaat naar de gemeenschappelijke regeling.

Naast deze algemene aandachtspunten kunnen in afzonderlijke gevallen specifieke organisatieaspecten van
toepassing zijn. Deze vallen buiten de reikwijdte van ons onderzoek. Wel zullen wij bij toetreding tot een
gemeenschappelijke regeling het personeel en eventuele personele verplichtingen opnemen als
aandachtspunt.

2.5 Financiële aspecten
Aangezien ons onderzoek naar verbonden partijen zich primair richt op de financiële gevolgen van
verschillende scenario’s zullen wij in het volgende hoofdstuk per gemeenschappelijke regeling op basis van
de statuten, de begroting en de jaarrekening een overzicht geven van de mogelijke financiële gevolgen. Wij
merken op dat de definitieve financiële gevolgen grotendeels afhankelijk zijn van de keuzes die in dit proces
worden gemaakt (bijvoorbeeld wel of geen overdracht van activa, en tegen welke waarde), hoe de financiële
bijdrage in de gemeenschappelijke regeling is (bijdrage per inwoner of bijdrage op basis van
stemverhoudingen) en hoe de kosten van toetreding of uittreding door de overige deelnemers in de
gemeenschappelijke worden bepaald. Dat betekent dat wij in ons onderzoek maar in zeer beperkte mate de
gekwantificeerde financiële gevolgen in beeld kunnen brengen. Voor de details per gemeenschappelijke
regeling verwijzen wij u naar het volgende hoofdstuk.

3. Onderzoek scenario’s per verbonden partij
Zoals reeds bovenstaand vermeld hebben wij een onderzoek gedaan naar primair de financiële gevolgen van
toe- of uittreding uit een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast hebben we overige aandachtspunten
gesignaleerd vanuit de documenten per gemeenschappelijke regeling. Daartoe hebben wij per verbonden
partij de volgende documenten geraadpleegd:

 De gemeenschappelijke regeling zelf (statuut);
 De begroting 2010
 De jaarrekening 2008

Onderstaand hebben wij per scenario de gevolgen per verbonden partij weergegeven.

3.1 Scenario: beiden blijven deelnemen
Onderstaand hebben we alle verbonden partijen opgenomen waarbij het ter onderzoeken scenario is dat
beide gemeenten blijven deelnemen. Omdat dit geen verdere gevolgen heeft hebben wij ons hierbij primair
gericht op de financiële positie van de verbonden partij (reservepositie, stijging deelnemersbijdragen
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komende jaren, aansprakelijkheid voor tekorten, enz.). Daarnaast merken wij op dat bij een eventuele fusie
tussen Krimpen a/d IJssel en Nederlek de nieuwe gemeente automatisch lid is van de gemeenschappelijke
regeling. Wel dient hiertoe de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden. Art. 41 lid 3 van de Wet
Ahri is hierbij toepassing is. Hierin is opgenomen dat voor de toetreding van de nieuwe
herindelingsgemeente in afwijking van het bestaande statuut gehandeld kan worden. Zo zou er een afspraak
gemaakt kunnen worden dat niet alle deelnemende gemeenten toestemming hoeven te geven, aangezien
sprake is van toetreding van partijen die voorheen ook reeds onderdeel waren van de gemeenschappelijke
regeling. In deze situatie zal wel opnieuw bepaald moeten worden wat de stemrechtverhouding is, hoe de
bestuursvorming plaatsvindt, of dit gevolgen heeft voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling
(omdat de gemeenten voorheen bijvoorbeeld een ander takenpakket afnamen bij de gemeenschappelijke
regeling).

Onderstaand hebben wij de uitwerking per verbonden partij opgenomen:

Verbonden partij Streekarchief Midden-Holland
Beoordeeld scenario Beiden blijven deelnemen
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het op een verantwoorde wijze beheren, ontsluiten en ter

beschikking stellen van permanent te bewaren
gemeentelijke archiefbescheiden.

Wettelijke taak Ja
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Bijdrage 2010 van Krimpen a/d IJssel € 110.295,- en bijdrage

2010 van Nederlek € 69.889,-.
(Financiële) gevolgen scenario
Geen gevolgen, de situatie blijft ongewijzigd. Het streekarchief heeft echter geen algemene reserve, dat heeft
tot gevolg dat bij een eventueel begrotingstekort of exploitatietekort de bijdrage voor de deelnemende
gemeenten (incidenteel) verhoogd zullen moeten worden. Wel is op grond van art. 30 lid 6 van de
gemeenschappelijke regeling een egalisatiereserve gevormd om eventuele tekorten te dekken. De omvang van
deze egalisatiereserve is per 31 december 2008 € 48.060. Vooralsnog is de meerjarenbegroting 2010-2013
overigens sluitend, uitgaande van de volgende stijging in de gemeentelijke bijdragen:

Jaar Krimpen a/d IJssel Nederlek
2010 7,5% 17,2%
2011 5,7% 23,5%
2012 2,1% 2,1%
2013 2,1% 2,1%

Uit de meerjarenbegroting blijkt niet waarom de bijdrage van Nederlek meer stijgt dan de bijdrage van
Krimpen a/d IJssel.

Verbonden partij Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard
Beoordeeld scenario Beiden blijven deelnemen
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het behartigen van bovengemeentelijke belangen op het

gebied van openluchtrecreatie en natuurbescherming.
Wettelijke taak Nee
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Bijdrage 2010 van Krimpen a/d IJssel € 435.843,- en

bijdrage 2010 van Nederlek € 148.583,-.
Financiële gevolgen scenario
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Geen, situatie blijft ongewijzigd. Het recreatieschap heeft per de stand van 31 december 2008 een algemene
reserve van € 283.865 die tot doel heeft eventuele tegenvallers op te vangen. Daarnaast is in art. 40 lid 1 van de
gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat 22% van een eventueel tekort ten laste zal komen Krimpen a/d
IJssel en dat 7,5% van een eventueel tekort ten laste van Nederlek zal komen. Vooralsnog is de begroting 2010
sluitend, uitgaande van een stijging van de bijdrage ten opzicht van 2009 met 14% voor zowel Krimpen a/d
IJssel als Nederlek. Deze stijging is gebaseerd op een verhoging van 10% als gevolg van het ingroeimodel en
4,0% als gevolg van verhoging van lonen en prijzen.

Verbonden partij Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen
Beoordeeld scenario Beiden blijven deelnemen
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het evenwichtig in stand houden en ontwikkelen van de

groengebieden.
Wettelijke taak Nee
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Bijdrage 2010 van Krimpen a/d IJssel € 5.144,- en bijdrage

2010 van Nederlek € 2.466,-.
Financiële gevolgen scenario
Geen, situatie blijft ongewijzigd. Daarnaast is in de meerjarenprognose geen stijging voor kosten en
opbrengsten opgenomen waardoor de bijdrage gelijk blijft. De bijdrage die de gemeenten rechtstreeks aan het
Koepelschap doen zijn alleen ten behoeve van de dekking van de apparaatskosten. De overige kosten worden
namelijk gemaakt in het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard, waarin de beide gemeenten ook
deelnemen.

Daarnaast is in art. 24 van de gemeenschappelijke regeling opgenomen dat de apparaatskosten door 50% door
de provincie Zuid-Holland worden gedragen en voor 50% door de deelnemende gemeenten. Ultimo 2008 is
een algemene reserve van € 50.831 aanwezig om het risico van eventuele toekomstige verliezen af te dekken. .

Verbonden partij Technisch Bureau Krimpenerwaard
Beoordeeld scenario Beiden blijven deelnemen
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij De uitoefening van het bouw- en woningtoezicht, als

bedoeld in de Woningwet, en werkzaamheden van
technische aard op het gebied van volkshuisvesting en
openbare werken in het bij de samenwerking betrokken
gebied.

Wettelijke taak Deels
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Bijdrage 2010 van Krimpen a/d IJssel € 1.140.477,- en

bijdrage 2010 van Nederlek € 559.277,-
Financiële gevolgen scenario
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Geen, situatie blijft ongewijzigd. De gemeenschappelijke regeling kent geen algemene reserve. Eventuele
jaarlijkse tekorten of overschotten worden verrekenend met de deelnemende gemeenten op basis van
werkelijk gemaakte uren. In de begroting 2010 is opgenomen dat de bijdragen van Krimpen a/d IJssel en
Nederlek respectievelijk 49,7% en 24,4% van de totale kosten bedragen. Eventuele toekomstige tekorten
zullen dus ook globaal naar deze rato gedragen worden door Krimpen a/d IJssel en Nederlek. Vooralsnog is de
meerjarenbegroting 2010-2013 overigens bijna sluitend, waarbij over de jaren 2010 – 2013 jaarlijks een tekort
van €3.600 begroot wordt. Dit tekort is gebaseerd op de volgende stijging in de gemeentelijke bijdragen:

Jaar Krimpen a/d IJssel Nederlek
2010 0,7% 0,3%
2011 1,5% 1,5%
2012 1,5% 1,5%
2013 1,5% 1,5%

Verbonden partij Werkvoorzieningschap Promen
Beoordeeld scenario Beiden blijven deelnemen
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering

geven aan de Wsw als ook andere voorzieningen gericht op
arbeidsinschakeling.

Wettelijke taak Ja
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Bijdrage 2010 van Krimpen a/d IJssel € 53.000,- en bijdrage

2010 van Nederlek € 24.000,- alsmede de rijksbijdrage
inzake de Wsw van € 3.145.000 voor Krimpen a/d IJssel en
€1.390.000 voor Nederlek.

Financiële gevolgen scenario
Geen, situatie blijft ongewijzigd. De gemeenschappelijke regeling heeft naar de stand van 31 december 2008
een algemene reserve van € 1.046.000. Deze buffer waarborgt dat eventuele verliezen in komende jaren niet
direct een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten vereisen.
Vooralsnog is het meerjarenperspectief 2010-2015 overigens sluitend, waarbij over de jaren 2011 – 201 jaarlijks
de volgende stijging in de gemeentelijke bijdragen is begroot:

Jaar Totale stijging
gemeentelijke
bijdagen

2011 1,5
2012 60,1%
2013 1,5%
2014 1,5%
2015 1,5%

Wij merken hierbij op dat in het meerjarenperspectief de gemeentelijke bijdrage niet per gemeente te
herleiden is. Verder is de stijging van 60,1% van gemeentelijke bijdragen in 2012 het gevolg van de
herhuisvesting van de gemeenschappelijke regeling.

Naast de bovenstaande jaarlijkse gemeentelijke bijdrage staan de deelnemende gemeenten op grond van art.
30a van de gemeenschappelijke regeling tevens garant voor alle leningen die de gemeenschappelijke regeling
aangaat. De aansprakelijkheid is verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal op grond
van de Wsw te werk gestelde personen woonachtig in de betreffende gemeente.
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3.2 Scenario: Toetreding Krimpen en/of Nederlek
Onderstaand hebben we alle verbonden partijen opgenomen waarbij het scenario is dat of Krimpen a/d IJssel
of Nederlek toetreed tot de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben hierbij, indien mogelijk, berekend wat
de verwachte bijdrage zal zijn van de toetredende gemeente. Daarnaast hebben wij eventuele bijzonderheden
op het gebied van toetredingseisen en financiële aspecten nader benoemd.

Verbonden partij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Beoordeeld scenario Toetreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij De gemeenschappelijke regeling heeft de volgende

doelstelling:
 het doelmatig organiseren en coördineren van

werkzaamheden ter voorkoming, beperking en
bestrijding van brand;

 het doelmatig organiseren, registreren en coördineren
van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers;

 het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig
georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en ramp;

 het geven van invulling aan de regionale taken ten
aanzien van de organisatie en voorbereiding op
rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wettelijke taak Ja (grotendeels)
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010 Krimpen a/d IJssel € 1.241.109,-
Financiële gevolgen scenario
In de huidige structuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt de bijdrage van de deelnemende
gemeenten bepaald op basis van het aantal inwoners. Op basis van het aantal inwoners van Nederlek zou dit
een bijdrage voor 2010 betekenen van ongeveer € 610.000. Daarnaast zijn in de gemeenschappelijke regeling
de volgende bijzonderheden opgenomen:

 art. 38 lid 6: de deelnemende gemeenten staan naar evenredigheid van het aantal
inwoners garant voor aflossing en rente van de door de gemeenschappelijke regeling
aangegane leningen;

 De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk ingeval van een negatief exploitatiesaldo
dat niet gedekt kan worden door het eigen vermogen van de gemeenschappelijke
regeling. In de programmabegroting 2010 – 2013 wordt cumulatief € 4,8mln aan de
reserves onttrokken.

Naast bovenstaande aspecten spelen de volgende punten over het algemeen een rol bij de toetreding tot een
veiligheidsregio:
 Discussie over welke taken over gaan naar de Veiligheidsregio en welke taken achterblijven;
 Hoe de verrekening van de overhead gaat plaatsvinden omdat bij toetreding tot de veiligheidsregio er nog

een deel overhead ‘achterblijft’ bij de gemeente;
 Welk personeel gaat mee: alleen beroeps of ook vrijwilligers?
 Hoe wordt omgegaan met personele verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van de overgangsregeling

van het FLO);
 Blijven onroerende zaken als kazerne(s) achter bij de gemeente (incl. onderhoudsplicht)? Zo ja, vindt

verhuur plaats of gebruik om niet?
 Gaan roerende zaken ook over naar de Veiligheidsregio en tegen welke prijs/waarde?
 Op welke wijze wordt de informatievoorziening van de Veiligheidsregio richting de gemeente

vormgegeven?
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Verbonden partij Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond
(OLIVER)

Beoordeeld scenario Toetreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Behartiging van gemeenschappelijke belangen in het kader

van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
Wettelijke taak Ja
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente n.v.t., scenario betreft toetreding van Nederlek
Financiële gevolgen scenario
De gemeenschappelijke regeling heeft ten doel middels inzet van de rijksbijdrage ingevolge de Wet Educatie
Beroepsonderwijs de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen. Hierbij valt
op basis van de gemeenschappelijke regeling op dat deze loopt tot 31 december 2010. Dat houdt in dat de
regeling op dat moment eindigt, of verlengt moet worden (de regeling is al eerder verlengd).

Verder vallen vanuit de gemeenschappelijke regeling de volgende artikelen op:
 Art. 16 lid 1: kosten worden gedragen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van

het betreffende jaar;
 Art. 16 lid 2: de deelnemende gemeenten zullen er te allen tijde zorg voor dragen dat het

openbaar lichaam voldoende middelen heeft om aan zijn verplichtingen jegens derden
te voldoen.

Er zijn dus geen artikelen opgenomen over de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling.

Daarnaast is het in algemene zin relevant om te weten dat de Wet Educatie Beroepsonderwijs met ingang van
1 januari 2009 onderdeel is geworden van het Participatiebudget. Wat hiervan de gevolgen zijn op de
gemeenschappelijke regeling is overigens op basis van de beschikbare informatie onbekend. Het toetreden tot
de gemeenschappelijke regeling heeft als direct gevolg dat de uitvoering van de WEB wordt uitbesteed,
waardoor er ook minder gemeentelijke formatie nodig is op dit gebied.

Verbonden partij Stadsregio Rotterdam
Beoordeeld scenario Toetreding Nederlek en uittreding Krimpen a/d IJssel
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam (plusregio)
Doelstelling verbonden partij De stadsregio heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen

bij wet en in deze regeling is bepaald, de bevordering van
een evenwichtige ontwikkeling in het gebied.

Wettelijke taak deels
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010 Krimpen a/d IJssel € 144.351
Financiële gevolgen scenario
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De bijdrage die jaarlijks moet worden gedaan aan de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op het aantal
inwoners per 1 januari van het voorgaande jaar. Bij toetreding door de gemeente Nederlek zou deze bijdrage
voor 2010 € 4,99 x 14.192 inwoners = € 70.818,-
Daarnaast zijn in de gemeenschappelijke regeling de volgende voorwaarden benoemd voor toetreding:

 Art. 51 lid 1: toetreding kan geschieden na goedkeuring door de regioraad en de
gemeenteraad van de betreffende gemeente;

 Art. 51 lid 2: De regioraad kan besluiten dat er voorwaarden zijn verbonden aan de
toetreding tot de gemeenschappelijke regeling;

 Art. 51 lid 3: De toetreding gaat in op door de regioraad te bepalen tijdstip.

Verder zijn uit de gemeenschappelijke regeling de volgende artikelen relevant in het kader van de toetreding
tot de gemeenschappelijke regeling:

 Art. 48 lid 3: Alle lasten in enig jaar, voor zover niet gedekt door overige baten, worden
gedekt door de deelnemende gemeenten;

 Art. 48 lid 4: Deze verdeling over de deelnemende gemeenten geschiedt op basis van het
aantal inwoners per 1 januari van het voorgaande jaren.

Voor de mogelijke uitreding van de gemeente Krimpen a/d IJssel zijn de volgende voorwaarden benoemd:
 Art. 52 lid 1: Een deelnemer kan uittreden door middel van toezending van een daartoe

strekkend besluit van de gemeenteraad van de betreffende gemeente;
 Art. 52 lid 2: De uittreding vindt plaats op 1 januari van het jaar volgend op de

registratie in het register van plusregio’s zoals bedoeld in art. 109 van de Wet op de
Gemeenschappelijke Regelingen;

 Art. 52 lid 3: De regioraad regelt de gevolgen van de uittreding.
Hieruit valt te concluderen dat er geen directe omvang van de financiële gevolgen van uittreding te benoemen
zijn op basis van de artikelen die hierover zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Wel is als
toelichting op zowel de toetreding als de uittreding opgenomen dat alle gemeenten toestemming moeten
verlenen aan de toe- of uittreding.

In het kader van de mogelijke toetreding van de gemeente Nederlek is relevant om te weten of er bijzondere
bepalingen in de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen. Op basis van bovenstaande aansprakelijkheid
van de deelnemende gemeenten is daarom relevant om te weten wat de financiële positie van de
gemeenschappelijke regeling is. Op basis van de jaarrekening 2008 concluderen wij dat per 31 december 2008
een algemene reserve van € 1mln aanwezig is om eventuele toekomstige verliezen te dekken. Overigens is de
meerjarenbegroting 2010-2013 sluitend, uitgaande van de volgende stijging in de gemeentelijke bijdragen:

Jaar Alle deelnemende
gemeenten

2010 0,7%
2011 0%
2012 0%
2013 0%

Hieruit blijkt dat vooralsnog geen stijging van de gemeentelijke bijdrage is begroot in de jaren 2010-2013.
Daarnaast blijkt dat de begroting niet alleen sluitend is, maar dat in de jaren 2010 -2013 een positief resultaat
wordt begroot van tussen de €1,8mln en €2,7mln per jaar. Daarom is het wellicht mogelijk voor de gemeente
Krimpen aan de IJssel om bij uittreding voor te stellen dat een deel van de opgebouwde reserve of een deel van
het resultaat van het lopende exploitatiejaar uitgekeerd kan worden aan de deelnemende gemeenten (mits dit
mogelijk is aangezien een deel van het geld een bestedingplicht kent vanuit de verschillende wettelijke
subsidieregelingen).
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Verbonden partij HALT Rotterdam Rijnmond
Beoordeeld scenario Toetreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking

tussen HALT-bureau’s in de regio.
Wettelijke taak Nee
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente N.v.t.
Financiële gevolgen scenario
Op basis van de informatie
Daarnaast zijn in de gemeenschappelijke regeling de volgende voorwaarden benoemd voor toetreding:

 Art. 26 lid 1: toetreding kan geschieden indien meer dan de helft van het aantal
gemeenten daarmee instemt;

 Art. 26 lid 2: Het algemeen bestuur doet al het nodige om de gevolgen van de toetreding
te regelen;

 Art. 26 lid 3: De toetreding geschiedt vanaf de 1e dag van de maand volgend op de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Verder zijn uit de gemeenschappelijke regeling de volgende artikelen relevant in het kader van de toetreding
tot de gemeenschappelijke regeling:

 Art. 23 lid 1: Alle lasten in enig jaar, voor zover niet gedekt door HALT Nederland of het
Ministerie van Justitie, worden gedekt door de deelnemende gemeenten;

 Art. 23 lid 2: De deelnemende gemeenten zullen er ten alle tijden zorg voor dragen dat
de gemeenschappelijke regeling over voldoende middelen beschikt om aan zijn
verplichtingen jegens derden te voldoen.

Er is formeel een gemeenschappelijke regeling voor de hele regio Rijnmond, maar de lokale HALT-bureaus zijn
daarin nog niet geïntegreerd. Dat betekent dat deze lokale bureaus allemaal overeenkomsten met individuele
gemeenten hebben. Nederlek kan gegeven deze situatie bezien of er een overeenkomst is af te sluiten voor
deze HALT diensten. De mogelijke kosten hiervan zijn op voorhand niet te bepalen.

Verbonden partij GGD Rotterdam Rijnmond
Beoordeeld scenario Toetreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de

bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het
rechtsgebied van het lichaam.

Wettelijke taak Nee
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente N.v.t.
Financiële gevolgen scenario
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De bijdrage die jaarlijks moet worden gedaan aan de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op het aantal
inwoners per 1 januari van het jaar, het aantal jeugdigen per 1 januari van het jaar en het aantal kindercentra en
peuterspeelzalen. Deze variabelen leiden tot een bijdrage voor het basispakket. Vanwege deze variabelen is
niet eenduidig te berekenen wat de bijdrage voor Nederlek zal zijn. Om een grove indicatie te krijgen van de
bijdrage van Nederlek hebben we de bijdrage van Krimpen aan den IJssel omgerekend naar een gemiddelde
bijdrage per inwoner. Dit afgezet tegen het aantal inwoners van Nederlek leidt tot een verwachte bijdrage van
€ 190.700.
Daarnaast zijn in de gemeenschappelijke regeling de volgende voorwaarden benoemd voor toetreding:

 Art. 27 lid 1: Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding tot de
gemeenschappelijke regeling;

 Art. 27 lid 2: Aan de toetreding kunnen door de overige gemeenten bepaalde
voorwaarden worden gesteld;

 Art. 27 lid 3: Alle deelnemende gemeenten moeten instemmen met de toetreding en de
bepaalde voorwaarden;

 Art. 26 lid 3: De toetreding geschiedt vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand
waarin de gemeenteraden hun toestemming hebben verleend.

Verder zijn uit de gemeenschappelijke regeling de volgende artikelen relevant in het kader van de toetreding
tot de gemeenschappelijke regeling:

 Art. 25 lid 1: De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van de
basistakenpakket worden evenredig naar het aantal inwoners gedekt door de
deelnemende gemeenten.

In 2010 is sprake van een sluitende begroting. Dit is wel gebaseerd op een stijging van de bijdrage per inwoner
van 5,8%. In de begroting 2010 is echter geen meerjarenraming opgenomen. Ter vergelijking: de kostprijs per
inwoner van Nederlek bij het RDOG bedraagt € 35,60 tegenover een kostprijs per inwoner van Krimpen a/d
IJssel bij de GGD Rotterdam Rijnmond van € 13,44. Overigens is hierbij de vraag in hoeverre deze bedragen
vergelijkbaar zijn omdat sprake kan zijn van een ander takenpakket. Omdat alleen sprake is van een overgang
van taken van de ene gemeenschappelijke regeling naar de andere gemeenschappelijke regeling is er een
beperkt risico op personele gevolgen.

Verbonden partij Samenwerkingsverband vastgoed heffingen en
waardebepalingen (SVHW)

Beoordeeld scenario Toetreding Krimpen a/d IJssel
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij De regeling wordt getroffen in het belang van een zo

doelmatig mogelijke uitvoering van
werkzaamheden met betrekking tot:
 de heffing en invordering van belastingen;
 de uitvoering van de Wet waardering onroerende

zaken;
 de administratie van vastgoedgegevens;
 het verstrekken van vastgoedgegevens aan de

deelnemers en derden.
Wettelijke taak Ja
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente N.v.t.
Financiële gevolgen scenario
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De bijdrage die jaarlijks moet worden gedaan aan de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op een aantal
variabelen per product, zoals jaarlijks vastgesteld in de begroting. Hierdoor is het moeilijk om voor Krimpen
a/d IJssel te berekenen wat de bijdrage zou zijn. Om een grove indicatie te krijgen van de bijdrage van
Krimpen a/d IJssel hebben we de bijdrage van Nederlek omgerekend naar een gemiddelde bijdrage per
inwoner. Dit afgezet tegen het aantal inwoners van Krimpen a/d IJssel leidt tot een verwachte bijdrage van €
242.600,-.
Daarnaast zijn in de gemeenschappelijke regeling de volgende voorwaarden benoemd voor toetreding:

 Art. 24 lid 1: Voor toetreding tot de gemeenschappelijke regeling is instemming van
tweederde van de deelnemende gemeenten vereist;

 Art. 24 lid 2: Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

Verder zijn uit de gemeenschappelijke regeling geen nadere artikelen opgenomen waarin zaken als financiële
aansprakelijkheid zijn opgenomen.
In 2010 - 2013 is sprake van een sluitende begroting. Dit is wel gebaseerd op onderstaande stijging van de
gemeentelijke bijdrage:

Jaar Stijging jaarlijkse
bijdrage Nederlek

2011 8,3%
2012 2,3%
2013 0,8%
2014 0%

Naast bovenstaande directe gevolgen dient bij toetreding tevens gedacht te worden aan de effecten van:
 Personeel bij de gemeente: gaat dit personeel mee naar de gemeenschappelijke regeling

of blijft het personeel achter bij de gemeente;
 Gaan personeelsgerelateerde verplichtingen over naar de gemeenschappelijke regeling

of blijven deze achter bij de gemeente;
 Wat gebeurt er met de overige activa die ingezet is voor de uitvoering van de Wet

WOZ.

3.3 Scenario: Uittreding Krimpen en/of Nederlek
Onderstaand hebben we alle verbonden partijen opgenomen waarbij het scenario is dat of Krimpen a/d IJssel
of Nederlek uittreed uit de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben hierbij, indien mogelijk, berekend wat
het financiële gevolg is van de uittreding. Overigens merken wij op dat in een aantal gemeenschappelijke
regelingen is opgenomen wat de uittredende gemeente dient te bepalen. De wet Ahri stelt in art. 41, vierde lid
hierover dat indien in geval van fusie tussen twee gemeenten waarbij beide gemeenten deelnemen in
verschillende gemeenschappelijke regelingen voor vergelijkbare bevoegdheden, in afwijking van het bepaalde
in de gemeenschappelijke regeling de kosten voor uittreding kunnen worden bepaald. Dat betekent dat dus
niet per definitie de financiële afrekening hoeft te worden gevolgd die in de regeling is opgenomen.
Onderstaand hebben wij de gevolgen per gemeenschappelijke regeling opgenomen:

Verbonden partij Veiligheidsregio Midden-Holland
Beoordeeld scenario Uittreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
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Doelstelling verbonden partij De gemeenschappelijke regeling heeft de volgende
doelstelling:
 Het voorbereiden op de rampenbestrijding en

crisisbeheersing;
 Het in stand houden van een regionale

Gemeenschappelijke Meldkamer;
 Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van

integrale veiligheid.
Wettelijke taak Ja (grotendeels)
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente
Financiële gevolgen scenario

Stukken niet volledig

Verbonden partij DCMR Milieudienst Rijnmond
Beoordeeld scenario Uittreding Krimpen
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij De zorg voor het milieu in het bij de samenwerking

betrokken gebied.
Wettelijke taak Deels
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010 Krimpen a/d IJssel € 374.630
Financiële gevolgen scenario
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In het kader van de mogelijke uittreding van Krimpen a/d IJssel uit deze gemeenschappelijke regeling hebben
wij onderstaand de artikelen uit de gemeenschappelijke regeling opgenomen waarin bepalingen staan omtrent
uittreding uit de gemeenschappelijke regeling:

 Art 42 lid 1: Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling geschiedt indien minstens
150/240 van het aantal stemmen voor stemt.

 Art. 42 lid 2: : Indien een deelnemer uit de regeling wenst te treden, zal in het kader van
de in het eerste lid bedoelde afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan een
toewijzing van personeel aan deze deelnemer plaatsvinden en zal er een compensatie
verschuldigd zijn voor de overige rechten en verplichtingen.

 Art. 42 lid 3: De hoeveelheid toe te wijzen personeel wordt bepaald op basis van de
begroting over het jaar voorafgaand aan het jaar van uittreding en betreft zowel het
directe als het indirecte personeel.

 Art. 42 lid 4: De hoeveelheid toe te wijzen indirect personeel en de overige rechten en
verplichtingen worden bepaald op basis van de kostenverdelingen, welke zijn
opgenomen in de begroting over het jaar voorafgaand aan het jaar van uittreding.

 Art. 42 lid 5: Compensatie voor de overige rechten en verplichtingen, als bedoeld in het
tweede lid, zal in een bijdrage ineens voldaan worden. Deze bijdrage is gelijk aan
driemaal de op de in het vierde lid aangegeven wijze bepaalde hoeveelheid overige
rechten en verplichtingen.

 Art. 42 lid 6: Uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar,
volgende op dat waarin de voor uittreding noodzakelijk wijziging van de regeling in
werking is getreden.

Op basis van bovenstaande bepalingen blijkt dat de uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling grote
financiële gevolgen kan hebben. Overigens is op dit moment niet te berekenen wat de financiële gevolgen zijn
voor de uittreding.

Tenslotte blijkt uit de jaarrekening 2008 per 31 december 2008 een negatieve algemene reserve van € 818.117
en een totaal negatief eigen vermogen van € 430.760. Dit is mede veroorzaakt door een negatief resultaat van
€4,6mln in 2007 en negatief resultaat van € 1,6mln in 2008. Het verlies van €1,6mln is in 2008 ‘verhaalt’ op de
deelnemende gemeenten. Het kan dus zijn dat bij mogelijke uittreding een deel van dit negatieve eigen
vermogen verrekend zal worden als onderdeel van de in artikel 42 lid 2 bedoelde compensatie voor overige
rechten en verplichtingen.

Verbonden partij K5
Beoordeeld scenario Uittreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling

draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling
van het gebied

Wettelijke taak Nee
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010 € 1.999.468
Financiële gevolgen scenario



7

8

De bijdrage vanuit de gemeente Nederlek bestaan uit 2 delen:
 Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners;
 Een specifieke bijdrage die bepaald wordt op basis van een verdeelsleutel die

samenhangt met welke taken onder gebracht zijn bij de gemeenschappelijke regeling;
In de gemeenschappelijke regeling is daarnaast het volgende opgenomen over de wijze en kosten van
uittreding:

 Art. 43 lid 1: Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van een besluit
van de gemeenteraad;

 Art. 43 lid 2: De uittreding geschiedt met inachtneming van de periode van één jaar,
gerekend vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar dat het uittredingsbesluit is
toegezonden;

 Art. 43 lid 3: De gemeente is verplicht de bijdrage voor het jaar volgend op het jaar
waarin het uittredingsbesluit is toegezonden te betalen;

 Art. 43 lid 4: De K5-raad regelt, op basis van een advies van een externe accountant, de
financiële gevolgen van de uittreding. Uitgangspunt hierbij is dat de uittredende
gemeente de kosten draagt die rechtstreeks het gevolg zijn van de uittreding;

 Art. 43 lid 5: De kosten van de uittreding bedragen maximaal 2,5 keer de jaarlijkse
bijdrage van het jaar waarin het uittredingsbesluit is toegezonden;

 Art. 43 lid 6: De K5 raad kan in voorkomende gevallen afwijken van bovenstaande
punten.

Op basis van bovenstaande conclusie zijn de financiële gevolgen als volgt weer te geven (in geval van
toezending van het uittredingsbesluit in 2010):

 Bijdrage voor 2011: € 2.051.592,-
 Maximale kosten voor uittreding: € 4.998.670,-

Verbonden partij Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Midden-
Holland (ISMH)

Beoordeeld scenario Uittreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het ISMH verricht uitvoerende taken ten aanzien van

milieu. Daarnaast ondersteunt het ISMH gemeentebesturen
bij regionale beleidsterreinen als volkshuisvesting, zorg,
educatie, ruimtelijke ordening en Groene Hart.

Wettelijke taak Deels
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010 Nederlek € 488.011
Financiële gevolgen scenario
De bijdrage vanuit de gemeente Nederlek bestaan uit 2 delen:

 Een jaarlijkse bijdrage Bestuurszaken;
 Een jaarlijkse bijdrage voor de Milieudienst;

In de gemeenschappelijke regeling is daarnaast het volgende opgenomen over de wijze en kosten van
uittreding:

 Art. 38 lid 1: Een deelnemende gemeente kan uit de regeling treden door toezending aan
het algemeen bestuur van de daartoe strekkende besluiten van haar bestuursorganen.

 Art. 38 lid 2: Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten,
de financiële en andere gevolgen van de uittredingen.

Op basis van hetgeen opgenomen is in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet te bepalen wat de
kosten zullen zij bij uittreding. Ter vergelijking: uit de openbare besluitenlijst van het algemeen bestuur blijkt
dat gemeente Oudewater (9.800 inwoners) in 2006 een desintegratiebijdrage van € 287.500 heeft moeten
betalen bij uittreding.



7

9

Verbonden partij Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Beoordeeld scenario Uittreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te

behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten
op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de
volksgezondheid en het ambulancevervoer.

Wettelijke taak Deels
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010: € 509.122
Financiële gevolgen scenario
De bijdrage vanuit de gemeente Nederlek bestaan uit 2 delen:

 Een jaarlijkse bijdrage GGD Subregionaal;
 Een jaarlijkse bijdrage GGD Regionaal;

In de gemeenschappelijke regeling is daarnaast het volgende opgenomen over de wijze en kosten van
uittreding:

 Art. 30 lid 1: Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt
het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.

 Art. 30 lid 2: Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid
binnen drie maanden aan de besturen van de deelnemende gemeenten, onder
overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of de uittreding en de eventueel aan
de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden.

 Art. 30 lid 3: De toetreding of de uittreding vindt plaats indien de besturen van de
meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd.

 Art. 30 lid 4: Aan de toetreding of de uittreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde
besluiten de in het tweede lid bedoelde voorwaarden worden verbonden.

 De toetreding of de uittreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar
waarin het verzoek tot uittreding is verzonden aan gedeputeerde staten van de
provincie Zuid-Holland.

Op basis van bovenstaande artikelen is niet te bepalen wat de kosten zullen zijn van uittreding uit de
gemeenschappelijke regeling. Per 31 december 2008 heeft de gemeenschappelijke regeling een algemene
reserve van € 591.000. Het kan zo zijn dat bij uittreding verrekening met de uittredende gemeente plaatsvindt
(deze heeft immers in de afgelopen jaren middels haar bijdrage gezorgd voor positieve rekeningresultaten en
vorming van de algemene reserve).

Verbonden partij Regionale Brandweer Hollands Midden en GHOR
Hollands Midden

Beoordeeld scenario Uittreding Nederlek
Vorm verbonden partij Openbaar lichaam
Doelstelling verbonden partij Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te

behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten
op het terrein van de brandweer, de geneeskundige
hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de
rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren
van bij zware ongevallen en rampen betrokken
organisaties, instellingen en diensten.

Wettelijke taak Grotendeels
Jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Begrote bijdrage 2010: € 163.168
Financiële gevolgen scenario
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De bijdrage van de gemeente Nederlek wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal inwoners per 1 januari
van het betreffende jaar.
In de gemeenschappelijke regeling is daarnaast het volgende opgenomen over de wijze en kosten van
uittreding:

 Art. 32 lid 1: Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt
het verzoek aan het algemeen bestuur.

 Art. 32 lid 2: Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid
binnen drie maanden aan de besturen van de deelnemende gemeenten, onder
overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of de uittreding en de eventueel aan
de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden.

 Art. 32 lid 3: De toetreding of de uittreding vindt plaats indien de besturen van de
meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd.

 Art. 32 lid 4: Aan de toetreding of de uittreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde
besluiten de in het tweede lid bedoelde voorwaarden worden verbonden.

 Art. 32 lid 5: De toetreding of de uittreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op
het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.

Op basis van bovenstaande artikelen is niet te bepalen wat de kosten zullen zijn van uittreding uit de
gemeenschappelijke regeling. Per 31 december 2009 heeft de gemeenschappelijke regeling een begrote
algemene reserve van € 870.000. Het kan zo zijn dat bij uittreding verrekening met de uittredende gemeente
plaatsvindt (deze heeft immers in de afgelopen jaren middels haar bijdrage gezorgd voor positieve
rekeningresultaten en vorming van de algemene reserve).
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3.4 Totaaloverzicht gevolgen toe- en uittreding in het specifieke geval van K2 of K6
In het overzicht op de volgende pagina hebben wij een totaaloverzicht opgenomen van de gevolgen van toe- en uittreding in geval sprake zal zijn van een fusie tussen
Krimpen a/d IJssel en Nederlek (K2) of in geval van fusie met zes gemeenten (K6). Wij merken op dat wij niet voor alle uit- en toetredingen de kosten van uit- en toetreding
kunnen bepalen omdat veelal in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur de financiële gevolgen van de uit- en toetreding regelt.

Scenario Uittreding uit de volgende
gemeenschappelijke
regelingen:

Voorwaarden voor uittreding Kosten van
uittreding

Overige gevolgen uit- of toetreding

Veiligheidsregio Midden Holland   K2
Regionale dienst openbare
gezondheidszorg

 Er moet een verzoek tot
uittreding ingediend worden;

 Een meerderheid van de
deelnemende gemeenten moet
instemmen met de uittreding;

 Er kunnen voorwaarden
verbonden worden aan de
uittreding;

 De uittreding gaat in op 1 januari
van het jaar, volgende op het jaar
waarin het verzoek tot uittreding
is verzonden aan gedeputeerde
staten van de provincie Zuid-
Holland.

 Onbekend, niet
te berekenen
op basis van de
gemeenschapp
elijke regeling.

 Per 31 december 2008 heeft de gemeenschappelijke regeling een
algemene reserve van € 591.000. Mogelijk kan deze reserve
betrokken worden in afrekening bij uittreding.
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Scenario Uittreding uit de volgende
gemeenschappelijke
regelingen:

Voorwaarden voor uittreding Kosten van
uittreding

Overige gevolgen uit- of toetreding

Regionale Brandweer Hollands
Midden

 Er moet een verzoek tot
uittreding ingediend worden;

 Een meerderheid van de
deelnemende gemeenten moet
instemmen met de uittreding;

 Er kunnen voorwaarden
verbonden worden aan de
uittreding;

 De uittreding gaat in op 1 januari
van het jaar, volgende op het jaar
waarin de gemeenschappelijke
regeling is gewijzigd;

 Onbekend,
niet te
berekenen op
basis van de
gemeens-
chappelijke
regeling.

 Per 31 december 2009 heeft de gemeenschappelijke regeling een
begrote algemene reserve van € 870.000. Mogelijk kan deze reserve
betrokken worden

GHOR Hollands Midden  Er moet een verzoek tot
uittreding ingediend worden;

 Een meerderheid van de
deelnemende gemeenten moet
instemmen met de uittreding;

 Er kunnen voorwaarden
verbonden worden aan de
uittreding;

 De uittreding gaat in op 1 januari
van het jaar, volgende op het jaar
waarin de gemeenschappelijke
regeling is gewijzigd;

 Onbekend,
niet te
berekenen op
basis van de
gemeens-
chappelijke
regeling.

 Per 31 december 2009 heeft de gemeenschappelijke regeling een
begrote algemene reserve van € 870.000. Mogelijk kan deze reserve
betrokken worden
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Scenario Uittreding uit de volgende
gemeenschappelijke
regelingen:

Voorwaarden voor uittreding Kosten van
uittreding

Overige gevolgen uit- of toetreding

K 5  Er moet een verzoek tot
uittreding ingediend worden;

 De uittreding gaat in op 1 januari
van het jaar, volgende op het jaar
waarin het verzoek tot
uittreding is ingediend;

 De gemeente is verplicht de
bijdrage voor het jaar volgend op
het jaar waarin het
uittredingsbesluit is
toegezonden te betalen;

 De K5-raad regelt, op basis van
een advies van een externe
accountant, de financiële
gevolgen van de uittreding.
Uitgangspunt hierbij is dat de
uittredende gemeente de kosten
draagt die rechtstreeks het
gevolg zijn van de uittreding;

 De kosten van de uittreding
bedragen maximaal 2,5 keer de
jaarlijkse bijdrage van het jaar
waarin het uittredingsbesluit is
toegezonden;

 De K5 raad kan in voorkomende
gevallen afwijken van
bovenstaande punten.

 Bijdrage voor
2011: €
2.051.592,-

 Maximale
kosten voor
uittreding: €
4.998.670,-

 Geen
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Scenario Uittreding uit de volgende
gemeenschappelijke
regelingen:

Voorwaarden voor uittreding Kosten van
uittreding

Overige gevolgen uit- of toetreding

Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond

 De uittreding gaat in op 1 januari
van het jaar, volgende op het jaar
waarin de uittreding is
opgenomen in het register
gemeenschappelijke regelingen
zoals bedoeld in de Wgr (art. 26)

 Het algemeen bestuur regelt,
onder goedkeuring gedeputeerde
staten, de gevolgen van de
uittreding.

 Onbekend, niet
te berekenen
op basis van de
gemeens-
chappelijke
regeling.

 Per 31 december 2009 heeft de gemeenschappelijke regeling een
begrote algemene reserve van € 122.000. Mogelijk kan deze reserve
betrokken worden bij de afrekening bij uittreding.

K6

HALT Rotterdam Rijnmond  Meer dan de helft van het aantal
deelnemers moet instemmen met
de uittreding en de financiële
afwikkeling hiervan;

 De financiële afwikkeling bestaat
uit een compensatie voor rechten
en verplichtingen, die gebaseerd
zijn op de begroting voor dat jaar;

 De compensatie zoals bedoeld in
het vorige punt dient ineens te
worden voldaan;

 De uittreding gaat in op 1 januari
volgend van het jaar waarin de
gemeenschappelijke regeling gis
gewijzigd.

 Onbekend, niet
te berekenen
op basis van de
gemeens-
chappelijke
regeling.

 Geen
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Scenario Uittreding uit de volgende
gemeenschappelijke
regelingen:

Voorwaarden voor uittreding Kosten van
uittreding

Overige gevolgen uit- of toetreding

GGD Rotterdam Rijnmond  Er moet een verzoek tot uittreding
door de gemeenteraad worden
ingediend;

 Uittreding is mogelijk met
inachtneming van een
opzegtermijn van drie jaar;

 Het algemeen bestuur stelt regels
vast voor de manier van afrekening
van kosten als gevolg van de
uittreding;

 Uiterlijk zes maanden voor het
moment van uittreding wordt een
regeling opgesteld waarin de
gevolgen van de uittreding worden
vastgelegd.

 Onbekend, niet
te berekenen
op basis van de
gemeens-
chappelijke
regeling.

 Geen

Volwasseneneducatie (Oliver) In de gemeenschappelijke regeling zijn
geen voorwaarden voor uittreding
opgenomen.

 Onbekend, niet
te berekenen
op basis van de
gemeens-
chappelijke
regeling.

 De gemeenschappelijke regeling loopt maar tot 31 december 2010.
Derhalve is de vraag of voortijdige uittreding noodzakelijk is. In het
geval dat uittreding geschiedt als gevolg van het opheffen van de
gemeenschappelijke regeling zullen er ook geen kosten aan
verbonden zijn, anders dan de afwikkeling van de liquidatie van de
gemeenschappelijke regeling.
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