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Het Vijfheerenlanden-Beraad heeft alle 
stukken hierover gelezen en oordeelde 
in juni dat ze nog niet genoeg informa-
tie had om een keuze te maken. Op 18 
oktober is er een vergadering van het 
Vijfheerenlanden-Beraad waarin het on-
derwerp huisvesting wordt besproken. 
Kijk voor alle scenario’s en achtergrond-
informatie hierover op vijfheerenlanden.
nl bij de stukken van de vergaderingen 
van 7 juni en binnenkort bij die van 18 ok-
tober 2017. Het Vijfheerenlanden-Beraad 
is openbaar en dus voor iedereen die dat 
wil bij te wonen. Het Beraad is ook live 
mee te luisteren via de website van de 
gemeente Vianen.

Wij zien drie grote voordelen in het sa-
mengaan van onze drie gemeenten, alle-
maal om uiteindelijk onze dienstverlening 
aan u te verbeteren. Het belangrijkste 
voordeel is dat we samen meer bestuurs-
kracht hebben. Als we nu als afzonderlijke 
gemeenten om tafel zitten bij regionale 
of provinciale discussies dan zijn we af-
zonderlijk een kleine ‘speler’ in dat veld. 
Door de krachten te bundelen worden we 
een gemeente van bijna 55.000 inwoners. 
Onze stem geldt dan heel wat zwaarder 
dan daarvoor. Daardoor kunnen we de be-
langen van ons gebied beter behartigen. 

Een tweede voordeel ligt in het oppakken 
van het uitgebreide takenpakket dat we 
in de afgelopen jaren erbij hebben gekre-
gen vanuit de Rijksoverheid. Al die taken 
kunnen we samen makkelijker en effici-
enter oppakken dan elk van ons afzon-
derlijk. Tot slot werken we nu veel met 
eenmansposities. Valt deze persoon uit, 
dan is er een risico dat het werk vertra-
ging oploopt. In een grotere organisatie is 
het makkelijker om werk van elkaar over 
te nemen. Het werk komt dan niet stil te 
liggen waardoor we ook op deze manier u 
als bewoner beter van dienst kunnen zijn.

SOCIAAL BELEID
Wanneer u met de zorg te maken 
heeft, weet u wellicht dat veel 
zorgtaken sinds een aantal jaren 
bij de gemeente liggen. 

We hebben hiervoor onder andere ‘sociale
teams’ opgezet die u helpen bij uw zorg-
vragen. Ook in 2018 blijven deze teams ge-
woon voor u klaarstaan. 
Contracten met huidige zorgaanbieders 
lopen in 2018 door. We willen dat u zo min
mogelijk last heeft van de organisato-
rische veranderingen achter de schermen. 
Sterker nog: we willen dat u de vruchten 
kunt plukken van onze samenwerking 
hierin. Ook het aanvragen van subsidies 
gaat in 2018 hetzelfde als u tot nu toe 
  gewend bent. In de komende maanden 
bouwen we verder aan het sociaal beleid 
van Vijfheerenlanden. Binnenkort kunnen 
we u hier meer over vertellen.

Welkom op de fusiepagina van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Wij zijn drie gemeenten die 
grote voordelen zien in het samenvoegen van onze organisaties en ons bestuur. Daarom hebben we al 
heel wat stappen gezet om dit mogelijk te maken. We hopen op 1 januari 2019 als 1 gemeente door het 
leven te gaan onder de naam Vijfheerenlanden.
De gemeente die wij voor u bouwen is een middelgrote gemeente met ongeveer 55.000 inwoners. 
Het bestaat straks uit 15 kernen in het hart van Nederland. Een gemeente met veel natuurschoon en 
bedrijvigheid waar het goed wonen is. Op deze pagina’s vertellen wij u meer over de fusie.

Waar komt straks het gemeentehuis van Vijfheerenlanden? Een ant-
woord daarop hebben we nog niet. We hebben bewoners gevraagd 
naar hun mening hierover en daarnaast hebben we de kosten laten 
berekenen van allerlei mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan drie 
gemeentehuizen houden, of twee of zelfs maar één met bijvoorbeeld 
verschillende ‘servicepunten’ door de gemeente heen.

Fuseren of gemeentelijk herindelen is een heel proces waarin zorg-
vuldig alle stappen moeten worden doorlopen. In ons geval begon 
het met een strategische verkenning in 2014. Deze werd gevolgd door 
een haalbaarheidsonderzoek. De conclusies van beide onderzoeken 
was dat de drie gemeenten goed bij elkaar passen en dat er geen 
belemmeringen zijn om samen te gaan.

IN DE AANLOOP NAAR VIJFHEERENLANDEN

WAAR KOMT HET GEMEENTEHUIS?

WAAROM GAAN WIJ FUSEREN?
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WAAR STAAT HET 
FUSIEPROCES?
De provincie Utrecht schreef 
het Herindelingsontwerp 
Vijfheerenlanden en zette 
de beoogde fusiedatum op 
1 januari 2019. Provinciale 
Staten stelden het 
herindelingsadvies vast en 
op 26 april 2017 werd het 
verzonden naar het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Daar ligt 
het nu ter beoordeling. 

Deze zomer adviseert Geert Jan-
sen (adviseur, oud commissaris van 
de Koningin) de minister over de 
provinciekeuze. Leerdam en Zede-
rik liggen namelijk in de provincie 
Zuid-Holland en Vianen ligt in de 
provincie Utrecht. De nieuwe ge-
meente kan wettelijk gezien niet in 
twee provincies komen te liggen. De 
minister neemt het definitieve be-
sluit hierover en verwerkt dit in een 
wetsontwerp. Dat wetsontwerp 
wordt vervolgens behandeld in de 
ministerraad, de Raad van State, de 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Een aantal Tweede Kamerleden 
brengt binnenkort een bezoek aan 
onze gemeenten om met eigen 
ogen te zien waarover zij een be-
sluit nemen. Misschien komt u ze 
nog wel tegen en vragen ze om uw 
mening.
Kijk voor alle stukken op 
www.vijfheerenlanden.nl en op de 
website van de provincie Utrecht, 
provincie-utrecht.nl.

Tjerk Bruinsma, Leerdam Wim Groeneweg, Vianen André Bonthuis, Zederik
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De Kadernota geeft in hoofdlijnen aan 
wat de koers voor de komende jaren is 
en welke kosten daaraan zijn verbonden. 
Dat Leerdam, Vianen en Zederik dat nu al 
gezamenlijk hebben opgepakt, is een mijl-
paal in het herindelingsproces, waarvoor 
de drie raden grote waardering uitspraken. 
In de komende periode wordt de begro-
ting 2018 voorbereid. Daarin nemen we 

In 2016 hebben we via enquêtes in de 
drie gemeenten gevraagd hoe we dit 
kunnen doen en wat voor een soort ge-
meente hierbij past. 

Meer digitaal
Uit de enquêtes bleek dat veel inwo-
ners graag zoveel mogelijk zaken met 
de gemeente digitaal regelen op een 
moment dat hen uitkomt. Dat gaan we 
in orde maken. Maar digitaal regelen is 
niet verplicht. U kunt altijd contact met 
ons opnemen via de telefoon of langs-
komen voor een gesprek of ons vragen 
om bij u langs te komen! 

Wat kunt u verder van ons 
verwachten? 
We willen dat u ons kunt bereiken op 
een manier die u fijn vindt. Dat u niet 
onnodig lang hoeft te wachten op een 
antwoord op uw vraag en dat u deskun-
dig antwoord krijgt. Geen kastje-naar-
de-muur-verhalen. Kortom: u goed van 
dienst zijn. Logisch? Ja en toch goed om 
dit vooraf zo helder mogelijk met elkaar 
af te spreken.

In het Beraad 
Op 19 september vergadert het Vijfhee-
renlanden-Beraad (bestaande uit raads-
leden van de gemeenten Leerdam, Via-
nen en Zederik) onder andere over de 
dienstverlening van Vijfheerenlanden. 
Wanneer zij positief besluit, gaan de 
drie organisaties hard aan de slag om 
ervoor te zorgen dat we de verwach-
tingen waar kunnen maken. Dan wordt 
steeds meer duidelijk wat de ambtelijke 
fusie voor u kan betekenen. 

U kunt het ‘dienstverleningsconcept ge-
meente Vijfheerenlanden’ en de overige 
vergaderstukken inzien via www.vijf-
heerenlanden.nl, Vijfheerenlanden-Be-
raad, Agenda. 

We hebben een logo van Vijfheerenlanden laten 
maken in drie kleuren. Het goud van Zederik, het rood 
van Leerdam en het blauw van Vianen zijn erin terug 
te vinden. 

Wanneer u in 2018 jaar post van ons krijgt of ons in de krant tegen-
komt, zult u vaak het vertrouwde gemeentelogo zien met daar-
naast ook ergens het logo van Vijfheerenlanden. Hiermee willen 
we iedereen vertrouwd maken met onze nieuwe naam. U zult het 
steeds vaker gaan tegenkomen

Het Vijfheerenlandenberaad - de gezamenlijke gemeente-raden van 
Leerdam, Vianen en Zederik - stemde op 7 juni jl. in met de eerste 
Kadernota Vijfheerenlanden. 

We willen u meer gemak aan-
bieden en nog beter aansluiten
bij uw behoeften dan we 
wellicht op dit moment doen. 
Wij zijn er immers voor u: voor 
inwoners, bedrijven, organisaties 
en verenigingen van Leerdam, 
Vianen en Zederik. 

VIJFHEERENLANDEN.NL

EERSTE KADERNOTA VIJFHEERENLANDEN

WE ZOEKEN CONTACT

ONZE 
DIENSTVERLENING

DE CLUBKLEUREN

AMBTELIJKE SAMENWERKING

Dat gebeurt allemaal achter de scher-
men. Voor u als bewoner blijven we in 
2018 gewoon gemeente Leerdam, Via-
nen en Zederik.

Waarom?
Waarom gaan we al ambtelijk fuse-
ren terwijl de rijksoverheid pas op zijn 
vroegst in 2018 het wetsvoorstel voor 
de fusie behandelt? Wij geloven sterk 
in een betere dienstverlening door sa-
men te werken. Al in 2015 gaven de ge-
meenteraden van de drie gemeenten 
groen licht voor de fusie. Vanaf die tijd 
werken we naar de datum van 1 januari 
2018 toe. Voor de bestuurlijke besluit-
vorming is die datum opgeschoven 

naar 1 januari 2019. De besturen van de 
drie gemeenten hebben besloten om 
de energie vast te houden en niet het 
proces een jaar stop te zetten. Zo’n 350 
ambtenaren starten daarom op 1 janu-
ari 2018 met een nieuw contract in een 
nieuwe organisatie Vijfheerenlanden.

De medewerkers van Leerdam, Vianen en Zederik kunnen u beter 
gezamenlijk van dienst zijn dan elk afzonderlijk. Daarvan zijn we 
overtuigd. We kunnen niet wachten om vraagstukken gezamenlijk 
op te pakken. Daarom hebben we besloten om als ambtelijke 
organisaties op 1 januari 2018 te gaan samenwerken alsof we 
al één gemeente zijn.

2014 - Strategische verkenning voor een 
samenwerking

12 februari 2015 - Burgemeesters en 
wethouders geven aftrap voor het vor-
men van de gemeente Vijfheerenlanden

17 maart 2015 - Gemeenteraden besluiten 
tot aanvullend haalbaarheidsonderzoek

10 november 2015 - Gemeenteraden 
stemmen in met plan voor een fusie

29 juni 2016 - Eerste Vijfheerenlanden-
Beraad

Januari 2016 - Interprovinciale commissie 
start procedure herindelingsontwerp

Juli 2016 - Interprovinciale commissie 
geeft herindelingsopdracht terug aan 
minister Plasterk

Juli/augustus 2016 - Gemeenten houden
 enquête onder bewoners over hun 
dienstverleningswensen

8 september 2016 - Minister Blok vraagt 
de provincie Utrecht om het herindelings-
ontwerp te maken

Oktober 2016 - Provincie Utrecht maakt 
bekend dat fusiedatum verschuift naar 
1 januari 2019

Oktober 2016 - Bestuurders van de 
drie gemeenten gaan in gesprek met 
bewoners uit alle kernen van de drie 
gemeenten

1 december 2016 - Ter inzage legging 
herindelingsontwerp

December 2016 - Provincie Utrecht houdt 
informatieavonden over herindelingsont-
werp

maart 2017 - Provincie Utrecht ontvangt 
534 zienswijzen op herindelingsadvies

19 april 2017 - Provinciale Staten van 
Utrecht stellen het herindelingsadvies 
vast

26 april 2017 - Herindelingsadvies wordt 
verzonden naar ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties

Juni 2017 - Minister Plasterk stelt 
adviseur Jansen aan voor advies over 
provinciekeuze

19 september 2017 - Vijfheerenlanden- 
Beraad beslist over dienstverlenings-
concept

18 oktober 2017 - Vijfheerenlanden-
Beraad beslist over huisvesting nieuwe 
gemeente

1 januari 2018 - Start ambtelijke samen-
werking

1 januari 2019 - Start gemeente Vijf-
heerenlanden

MIJLPALEN VAN DE FUSIE

In contact blijven met u als bewo-
ner of ondernemer in dit gebied vin-
den we belangrijk. Wij zijn er voor 
u. Heeft u vragen over de fusie? 
Dan nodigen we u uit om deze te 
stellen via het mailadres projectbu-
reauvijfheerenlanden@leerdam.nl. 

U kunt natuurlijk ook bellen naar het 
gemeentehuis in uw eigen gemeente. 

Als u meer wilt lezen over de fusie dan 
kunt u dat doen op de website vijfhee-
renlanden.nl. In de komende maanden 
houden we u ook op de hoogte van 

meer fusienieuws in deze krant. Zijn 
er specifieke onderwerpen rond de 
fusie waarover u graag wilt lezen? 
Laat het ons weten via bovenstaand 
mailadres of telefonisch via de recep-
tie van uw gemeentehuis.

ook de langetermijn-ontwikkelingen 
mee. We passen op dat we geen on-
verantwoorde besluiten nemen waar de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden later 
last van krijgt. Dit geeft vertrouwen voor 
het financieel perspectief van de nieuwe 
gemeente. We leggen hiermee de basis 
voor een gezonde financiële toekomst 
voor Vijfheerenlanden. 
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