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Samen op weg, om groots te 
zijn in kleinschaligheid. Krachtig 

door dichtbij te blijven.  

Een krachtige en toekomstbestendige 
gemeente, die er is voor haar samenleving. 
Een gemeente die vooral samen met 
en voor haar inwoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) organisaties bouwt 
aan haar toekomst. Die ‘dienstverlening 
dichtbij’ hoog in het vaandel heeft staan, 
kleinschaligheid omarmt en continue 
in verbinding staat met haar kernen en 
buitengebied. Een gemeente ook die 
inspeelt op de veranderende samenleving en 
bestuurlijke omgeving én een sterke positie 
in de regio heeft. Dat is waar de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
(GNL) voor gaan! 

Samen kiezen drie gemeenten voor een 
gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 
2019 bundelen zij hun krachten en gaan ze 
samen verder als één nieuwe gemeente: 
West Betuwe. Een nieuwe gemeente met 
ongeveer 50.000 inwoners, 26 kernen en 
een oppervlakte van ruim 200 km2.  
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Elkaar versterken
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal willen vanuit één sterke gemeente hun 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties optimaal faciliteren. Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal hebben veel raakvlakken en 

zijn sterk met elkaar verbonden. Alledrie hebben ze 

meerdere kleine kernen met elk een eigen identiteit. 

De gemeenten staan voor veel gemeenschappelijke 

opgaven, die zij met elkaar beter aan kunnen dan 

alleen. Vanuit hun eigen kracht kunnen zij elkaar 

versterken: door het beste van elkaar over te nemen 

en verschillen te overbruggen. 

Sterk Bestuur
Het plan van de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal om samen één gemeente 

te vormen, past in het streven van de provincie 

Gelderland om tot ‘Sterk Bestuur’ te komen. Sterk 

Bestuur is het vermogen om nu en in de toekomst: 

 ● ontwikkelingen mogelijk te maken die bijdragen 

aan de versterking van de kracht van de eigen 

samenleving: de kernen en buitengebieden.

 ●  wettelijke taken uit te voeren en de kwaliteit van 

de lokale leefomgeving te versterken; 

 ●  maatschappelijke opgaven te realiseren, vanuit 

een financieel gezonde gemeente met een 

dienstverlening die op orde is;  

Proces
Een samenvoeging van gemeenten moet wettelijk 

worden geregeld. De Wet Arhi (Algemene 

regels herindeling) beschrijft het wettelijke 

kader voor herindeling. Dit herindelingsadvies 

is de tweede stap van het wettelijke proces. De 

gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen 

en Lingewaal verklaarden met het vaststellen 

van het herindelingsontwerp formeel samen 

één nieuwe gemeente te willen vormen. Na de 

vaststelling volgde een periode van acht weken 

(24 maart - 18 mei 2017) waarin het ontwerp ter 

inzage lag en iedereen daarop een zienswijze kon 

indienen. Daarna is het ontwerp omgezet in een 

herindelingsadvies. De gemeenteraden stellen 

dit advies vast en bieden het de Gedeputeerde 

Staten van de provincie Gelderland aan. Het 

herindelingsadvies vormt de basis voor het 

wetsvoorstel dat later door het ministerie van BZK 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt 

opgesteld. Dat advies leidt tot de benodigde wet 

voor de herindeling van de drie gemeenten per 1 

januari 2019. 

De colleges van de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal

mei 2017

Voorwoord



Criteria voor herindelingsontwerp

Wat gaat er nog gebeuren?

Samen met de samenleving
• Benutten van kracht uit de samenleving. 
• Lokale gemeenschap krijgt ruimte en vertrouwen 
 om zelf initiatieven te ontplooien.

Energieneutraal in 2030
• Met de hele gemeenschap werken aan een 
 duurzame omgeving. 
• Doel in 2030: lokaal evenveel (of meer) energie 
 opwekken als er gebruikt wordt.

Aantrekkelijk voor bedrijven
• Een gezonde lokale en regionale economie.
• Versterken en ontwikkelen van huidige 
 bedrijventerreinen en plannen.

Dienstverlening dichtbij en op maat
• Persoonlijk contact staat voorop, 
 maar ook digitale ondersteuning.
• Het verstrekken van publieksproducten 
 zoals paspoort zo dicht mogelijk bij de burger.

Wat zijn de kenmerken en ambities van de nieuwe gemeente? (strategisch profiel)

Wat gebeurt er met de medewerkers?
Huidige personeelformatie (in fte’s)
 
 G N L GNL
 119 40 72 231

Frontoffice
Backoffice

Directie

College

Gemeenteraad
Griffie

 1 Inwoners deden suggesties voor gemeentenaam.
 2 Commissie selecteerde 3 namen. 
 3 Inwoners stemden op hun favoriete naam.
 4 Raden stellen nieuwe naam vast.

De nieuwe naam: West Betuwe

De nieuwe gemeente
• Is een groene en agrarische gemeente in een mooie  
 (cultuurhistorische) omgeving.

• Heeft 26 kernen, met elk een eigen identiteit en 
 goede sociale cohesie. 

• Is centraal gelegen, op een infrastructureel knooppunt. 

Alle ambtenaren (m.u.v. de gemeentesecretaris en de griffier) 
gaan op 1-1-2019 over  in dienst van de nieuwe gemeente. 

Het Sociaal Plan volgt in de implementatiefase. 

betuwe
west 

Door de herindeling kunnen de gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal: 

1 Beter inspelen op de veranderende samenleving 
 en bestuurlijke omgeving.

2 De leefbaarheid in de kleine kernen beter behouden 
 en zo mogelijk versterken.

3 Hun bestuurlijke invloed binnen o.a. de regio   
 Rivierenland en de provincie Gelderland vergroten. 

Waarom een herindeling?
Geldermalsen
• 26.584 inwoners
• 101,73 km2

• 11 kernen
• 21 raadszetels

centraal gelegen aan A15, A2 en 
spoor • boomgaarden • verscheiden-
heid in dorpen • aan de Linge • 
in 2030 energieneutraal

Hoe zien de GNL-gemeenten eruit?
Neerijnen
• 12.349 inwoners
• 78,29 km2

• 10 kernen
• 15 raadszetels

groen • aan de Waal • kastelen, dijken, 
uiterwaarden, bossen en weilanden • 
fruitteelt • sociale cohesie • centraal 
gelegen 

Lingewaal
• 11.162 inwoners
• 54,49 km2

• 5 kernen
• 15 raadszetels

stadjes en (dijk)dorpjes • groen • 
Waal en Linge • Nieuwe Hollandse 
Waterlinie • rijk verenigingsleven • 
participerende samenleving 

Herindeling
Geldermalsen - Neerijnen - Lingewaal
in één oogopslag

2014  GNL-gemeenten verkennen samenwerkings-
 mogelijkheden

2015 Gezamenlijk onderzoek drie scenario’s: 
 1 geleidelijk intensievere samenwerking  
 2 herindeling met ambtelijke fusie als tussenfase
 3 herindeling zonder tussenfase

2016 Verdiepend onderzoek, o.a. naar beheerplannen  
 en beleidsvoornemens

 6 oktober: principebesluit gemeenteraden: 
 in één keer komen tot een herindeling

2017 Voorbereiding herindeling met o.a. 
 herindelingsontwerp en -advies

Wat is er al gebeurd?
De nieuwe gemeente wil ruimte geven aan (initiatieven uit) 
de samenleving. Dat vraagt om een andere rol van: 

Het bestuur netwerker, betrokken, steeds in dialoog  
 met samenleving, op de hoogte zijn van  
 initiatieven en daar ruimte en randvoor 
 waarden voor scheppen.

De organisatie dichtbij de samenleving, stimuleren en  
 faciliteren van initiatieven (soms loslaten). 

De organisatie is ingericht om de samenleving optimaal te 
ondersteunen: Een gebiedsmakelaar (   )  voor (clusters 
van) kernen en buitengebied (   ) realiseert als vooruit 
geschoven post van de frontoffice – klantcontact en is het 
aanspreekpunt richting de interne organisatie. 

De rol van bestuur en organisatie

Algemene uitkering van nieuwe gemeente: - € 0,95 mlj.
Vergoeding vanuit Rijk: € 10,2 mlj. verspreid over 5 jaren.  

Conceptbegroting 2019-2022  (bedragen x € 1.000,-)
 
 2019 2020 2021 2022
saldo 1.875 2.351 1.662 1.600
korting alg. uitk. - 950 - 950 - 950 - 950
saldo na korting 925 1.401 712 650

Wat zijn de financiële gevolgen?

4 scenario’s voor woonlasten
West Betuwe: scenario’s totaal woonlasten 
 
  2019 2020 2021
1 gemiddelde (gewogen) OZB 675 678 681
2 laagste OZB  583 583 583
3 hoogste OZB  720 720 720
4 laagste lokale lasten  632 632 632 

2017 15/6 besluit raden herindelingsadvies

 vóór 1/7 toezenden advies 
 + provinciale zienswijze GS aan ministerie

 vanaf 1/7 opstellen wetsvoorstel door ministerie,  
 behandeling in Tweede en Eerste Kamer

2018  ?/11 herindelingsverkiezingen

2019 1/1 start nieuwe gemeente

De minister van BZK toetst het herindelingsontwerp 
aan vijf criteria:

1 Draagvlak
 Uitvoerig, open en transparant informeren en   
 consulteren van raden, samenleving en buurgemeenten.
2 Interne samenhang, dorpen- en kernenbeleid   
 samenhang (sociaal, cultureel, economisch) tussen  
 kernen vormt de identiteit. 
3 Bestuurskracht
 In staat om maatschappelijke opgaven op te pakken 
 en wettelijke taken adequaat te vervullen. 
4 Evenwichtige regionale verhoudingen 
 Een krachtige bestuurlijke partner in de regio. 
5 Duurzaamheid 
 Toekomstbestendig en krachtig autonoom. 
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Herindelingsadvies 
in één oogopslag



Op 6 oktober 2016 namen de gemeenteraden 
van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het 
principebesluit om te komen tot een herindeling 
van hun gemeenten. Op 16 maart 2017 stelden 
de raden het herindelingsontwerp vast. Voor 
u ligt het herindelingsadvies dat voor deze 
samenvoeging is opgesteld. Het bevat onder 
andere uitgangspunten en een (voorlopige) visie 
op de nieuwe gemeente. 

De colleges van B&W van de drie gemeenten 
stelden dit herindelingsadvies op 30 mei 
2017 vast. Daarna is het aangeboden aan de 
gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen 
en Lingewaal om in de vergaderingen op 
15 juni 2017 te worden vastgesteld. 

Dit inleidende hoofdstuk gaat in op de 
aanleiding van de herindeling, het proces waarin 
het herindelingsontwerp en herindelingsadvies 
tot stand is gekomen en de tekst van het besluit. 
Ook bevat het een leeswijzer. 
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1.1.  Waarom een herindeling?
De jaren voorafgaand aan het principebesluit in het najaar van 2016 oriënteerden de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zich elk op hun bestuurlijke toekomst en de rol van samenwerking 

met gemeenten in de regio daarbij. Aanleiding daarvoor waren onder andere:

 ●  landelijke ontwikkelingen op het gebied van regionaliseren (de vorming van veiligheidsregio’s en 

regionale uitvoeringsdiensten);

 ●  decentralisatie van taken vanuit het Rijk;

 ●  toenemende digitalisering en de financiële druk die door dit alles op de gemeenten kwam te staan.

Daarnaast waren omliggende gemeenten in beweging: andere gemeenten in de regio beraadden zich 

ook op hun toekomst. Door deze ontwikkeling startten er eind 2014 gesprekken tussen de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal over de wensen en mogelijkheden tot onderlinge samenwerking. De 

colleges van B&W kregen de opdracht om de vormgeving van de GNL-samenwerking te onderzoeken. Een 

bestuurlijke fusie was de ‘stip op de horizon’.

Samenwerking biedt kansen

Het jaar 2015 stond in het teken van een eerste verkenning naar de mogelijke vormen van 

krachtenbundeling tussen de drie gemeenten. De uitkomsten van dat onderzoeksproces staan in 

het eindrapport ‘GNL: Samen Sterker’. De conclusie was dat - vanuit toekomstige opgaven bezien - 

samenwerking kansen biedt. Die kansen zijn bijvoorbeeld:  

 ●  versterking van ontwikkelcapaciteit en innovatiemogelijkheden, ook op het gebied van dienstverlening;

 ●  het creëren van een ‘weerbare’ en dus minder kwetsbare ambtelijke organisatie;

 ●  nog verdere verbetering van de kwaliteit (professionalisering, specialisatie);

 ●  uitdagingen en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers en aantrekkingskracht op talent;

 ●  mogelijkheden voor kostenreductie: efficiency en harmonisatie;

 ●  ontwikkeling tot een krachtigere (strategische) partner in relatie tot (partners in) de regio, de provincie 

en het Rijk. 

1. Inleiding

11
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Daarbij luidde het advies om (op termijn) te komen 

tot één GNL-gemeente. Er werd niet gekozen om 

als tussenstap eerst op ambtelijk niveau te gaan 

samenwerken. 

Verdiepingsfase

Op 28 januari 2016 gaven de drie gemeenteraden 

hun colleges de opdracht om een aantal punten 

verder uit te werken in afzonderlijke bestuurlijke 

notities. Daarbij ging het onder andere om 

een breder inzicht in beleidsvoornemens, een 

onderzoek naar de status van beheerplannen en 

een aanscherping van de financiële voordelen op 

de (bedrijfsvoerings)lasten. In de eerste helft van 

2016 werkten ambtenaren en bestuurders met veel 

energie aan de uitvoering. Het resultaat was het 

eindrapport ‘Verdiepingsfase GNL: Samen Sterker’ 

met diverse deelnotities.

Op basis van dat rapport namen de gemeenteraden 

van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

op 6 oktober 2016 het principebesluit om in 

één keer te komen tot een herindeling. Daarbij 

kregen de colleges van B&W de opdracht om 

de samenvoeging voor te bereiden en een 

herindelingsontwerp op te stellen. Na eerdere 

vaststelling van het herindelingsontwerp ligt het 

herindelingsadvies nu voor u.

1.2.  Brede betrokkenheid bij 
herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp is tot stand gekomen 

dankzij de betrokkenheid van velen. Naast alle 

leden van de projectorganisatie hebben diverse 

raadsleden, collegeleden, medewerkers, inwoners 

en ondernemers een aandeel in het ontwerp gehad. 

In verschillende gezamenlijke bijeenkomsten 

sprak de projectorganisatie met raadsleden van 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal over (onder 

andere) de visie op de nieuwe gemeente. Ook 

met de collegeleden werden hierover gesprekken 

gevoerd. Aan medewerkers van de drie gemeenten 

vroeg de projectorganisatie in drie bijeenkomsten 

(met de thema’s ‘fysiek’, ‘sociaal’ en ‘dienstverlening 

en bedrijfsvoering’) om input te leveren voor het 

herindelingsontwerp. 

Bovendien waren er in januari en februari 2017 

in alle 26 kernen van de nieuwe gemeente 

afzonderlijke bijeenkomsten voor inwoners en een 

bijeenkomst voor ondernemers, met: 

 ●  een terugblik op wat eerder al was opgehaald bij 

inwoners; 

 ●  een inkijk in de voorlopige lijn van de visie op 

dienstverlening van de nieuwe gemeente; 

 ● een open gesprek over de nieuwe 

gemeente waarbij input is gegeven voor het 

herindelingsontwerp;

 ●  een vooruitblik op het proces tot en met 1 januari 

2019. 

Op basis van alle informatie werkten diverse 

projectgroepen en het regieteam - bestaande 

uit de drie gemeentesecretarissen en 

externe begeleiding - onderdelen van het 

herindelingsontwerp uit. De stuurgroep - bestaande 

uit de burgemeesters, drie wethouders en de drie 

gemeentesecretarissen - hebben (de onderdelen 

van) het herindelingsontwerp continu getoetst en 

aangescherpt aan de hand van de geformuleerde 

doelstellingen en kaders. Ook bereidde de 

stuurgroep de politiek-bestuurlijke besluitvorming 

voor. Na instemming van de stuurgroep met het 

herindelingsontwerp, werd het voor vaststelling 

aan de drie colleges en vervolgens aan de 

gemeenteraden voorgelegd. 

1.3.  Van herindelingsontwerp 
naar herindelingsadvies

Het herindelingsontwerp is op 16 maart 2017 door 

de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal vastgesteld. Dat was het einde van een 

eerste formele stap in het proces van herindelen. 

De gemeenteraden hebben daarmee aangegeven 

samen één gemeente te willen vormen. 
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Na de vaststelling van dit herindelingsontwerp is 

een formele inspraakronde van acht weken (24 

maart - 18 mei 2017) gehouden. Daarin konden 

alle belanghebbenden een reactie geven op dit 

besluit. De besturen van de omliggende gemeenten 

hebben het herindelingsontwerp ontvangen voor 

het indienen van zienswijzen. In opeenvolgende 

weken is (een afvaardiging van) de besturen van 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in gesprek 

gegaan met deze gemeenten. 

De ingekomen reacties van omliggende gemeenten, 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties zijn beoordeeld, voorzien van een 

reactie en in geval van feitelijke onjuistheden 

in het herindelingsontwerp ook verwerkt in het 

herindelingsadvies. Het herindelingsontwerp is 

met deze opbrengst omgezet in het voorliggende 

herindelingsadvies. Ook dit advies moeten de drie 

gemeenteraden vaststellen. Voor de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is dat het 

onomkeerbare besluit tot herindeling. 

Daarna bieden de gemeenten het besluit aan het 

college van Gedeputeerde Staten aan, die het - 

samen met zijn zienswijze - voor 1 juli 2017 toestuurt 

aan de minister van BZK. De minister start het 

traject op tot de vorming van een herindelingswet, 

die door de Tweede en Eerste Kamer der Staten- 

Generaal vastgesteld moet worden. Dit moet leiden 

tot de herindeling van de drie gemeenten. 

Het herindelingsadvies geeft niet alleen de 

(voorlopige) visie en uitgangspunten van de 

nieuwe gemeente weer. Het vormt ook het kader 

waarbinnen (voorbereidings)- activiteiten in de 

periode tot de herindeling plaatsvinden.

13
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1.4.  Tekst van het (ontwerp)besluit
Op 15 juni 2017 wordt aan de gemeenteraden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

gevraagd om te besluiten:

a. het herindelingsadvies voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vast te stellen, 

waarvan de inzet is dat: 

i. de grenzen komen te liggen volgens de kaart zoals opgenomen in paragraaf 8.3; 

ii. de bestaande grenzen tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal komen te 

vervallen; 

iii. de bestaande grenzen van de gemeente Geldermalsen met de gemeenten Buren, Culemborg, Tiel 

en Leerdam ongewijzigd blijven; 

iv. de bestaande grenzen van de gemeente Neerijnen met de gemeenten Tiel, West Maas en Waal, 

Maasdriel en Zaltbommel ongewijzigd blijven; 

v. de bestaande grenzen van de gemeente Lingewaal met de gemeenten Leerdam, Zaltbommel, 

Gorinchem en Giessenlanden ongewijzigd blijven. 

b.  de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 samen te voegen.  

c.  het herindelingsadvies West Betuwe aan de Provincie Gelderland te zenden, in het kader van art.5 wet 

Arhi. 

d. kennis te nemen van het concept Plan van Aanpak Implementatiefase en de colleges van B&W 

opdracht te geven tot uitvoering hiervan over te gaan. 

e. voor de uitvoering van het plan van aanpak fusietraject met Neerijnen en Geldermalsen (resp 

Neerijnen en Lingewaal; resp Lingewaal en Geldermalsen) een krediet van € 927.000 als 

voorfinanciering beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
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1.5.  Leeswijzer
Dit herindelingsadvies bestaat uit de volgende 

hoofdstukken: 

 ●  hoofdstuk 2 beschrijft de huidige gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en 

hun sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en 

economische kenmerken; 

 ●  hoofdstuk 3 beschrijft de motieven voor de 

herindeling, de ontwikkelingen en opgaven waar 

de huidige gemeenten voor staan en het proces 

tot nu toe; 

 ●  hoofdstuk 4 schetst het toekomstperspectief: de 

(voorlopige) strategische visie van West Betuwe;

 ● hoofdstuk 5 bevat de visie op het bestuur en de 

organisatie van West Betuwe; 

 ●  hoofdstuk 6 gaat in op de financiële gevolgen 

van de herindeling; 

 ●  hoofdstuk 7 beschrijft de personele situatie van 

West Betuwe; 

 ●  hoofdstuk 8 gaat in op de naam en grenzen van 

West Betuwe en datum van herindeling; 

 ●  hoofdstuk 9 bevat de toetsing van de herindeling 

aan de criteria van het ministerie van BZK; 

 ●  hoofdstuk 10 geeft een doorkijk naar het 

vervolgproces; 

 ●  hoofdstuk 11 bevat de conclusie over deze 

herindeling. 

De volgende bijlagen (in het afzonderlijke 

bijlagenboek 1) maken integraal deel uit van dit 

herindelingsadvies:

A.   Kengetallen

B.  Convenant Manifest

C.   Overzicht verbonden partijen

D.   Cultuurscan

E. Conceptbegroting 

F.   Dynamische investeringsagenda

G.   Logboek draagvlak

H.  Verslagen burgeravonden en 

ondernemersavond

Daarnaast bevat bijlagenboek 2 het eindrapport van 

Deloitte. 

Bijlagenboek 3 bestaat uit de eerder verschenen 

rapportages, te weten “Eindrapport GNL: Samen 

Sterker” en “Verdiepingsfase GNL: Samen Sterker”. 

In bijlagenboek 4 zijn alle ontvangen zienswijzen en 

de integrale bestuurlijke reactie op de zienswijzen 

opgenomen.

15



Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kenmerken van 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.



U
itg
an
gs
an
al
ys
e 
 | 
 h
er
in
de
lin
gs
ad
vi
es
 W

es
t B

et
uw

e

2.1.  Kaart en kengetallen drie gemeenten
Figuur 1 geeft de geografische ligging van de drie gemeenten weer:

Figuur 1. Kaart van de nieuwe gemeente en haar 26 kernen

2. Uitgangsanalyse

17
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Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste kengetallen weer1:

Gemeente Inwoners Oppervlakte in ha. Raadszetels  Banen Bedrijven

land water 

Geldermalsen 26.584 9.979 194 21 15.160 2.720

Neerijnen 12.349 6.589 700 15 6.012 1.372

Lingewaal 11.162 5.035 414 15 3.680 1.020

Tabel 1 Overzicht van aantal inwoners (1-1-2017), oppervlakte (1-1-2017) en banen en bedri jven (2016)

1  Zie bi j lagenboek 1.A ‘Kengetallen’ voor een overzicht met kengetallen voor de 
kernen van de gemeenten Geldermalsen, Neeri jnen en Lingewaal.

2.2.  Gemeente Geldermalsen
De gemeente Geldermalsen…

…laat zich in het best typeren als een eenheid in 

verscheidenheid. Vanzelfsprekend is er sprake 

van een geografische en bestuurlijke eenheid. 

Daaronder is op allerlei vlakken een grote 

diversiteit zichtbaar. Los zand? Zeker niet, juist 

die verscheidenheid is een kracht die op tal van 

manieren optimaal wordt benut.

…ligt echt centraal binnen Nederland met binnen 

haar grondgebied de belangrijke verkeersaders A2 

en A15. Op het NS-station Geldermalsen kruisen 

de spoorlijnen Utrecht-Den Bosch en Dordrecht- 

Nijmegen elkaar. Ontwikkelingen op en rond 

weg- en spoorverbindingen zijn vaak strijdig met 

de aangrenzende woon-, werk- en leefomgeving. 

Geldermalsen heeft de bestuurlijke insteek om 

de daaruit voortvloeiende zorgen uiterst serieus 

te nemen. Tegelijkertijd is het goed te denken in 

kansen. De praktijk heeft geleerd, dat die kansen er 

zijn.

…is een groene gemeente waarbinnen 

grote boomgaarden in het voorjaar met hun 

bloesempracht en in het najaar met hun rijke oogst 

het landschap domineren. Het is volop genieten 

van het open polderlandschap, aantrekkelijke 

landgoederen en de mooie rivier de Linge met haar 

uiterwaarden als schakel tussen bijna alle kernen.

…telt 11 kernen van verschillende omvang met elk 

een eigen identiteit: Acquoy, Beesd, Buurmalsen, 

Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, 

Rhenoy, Rumpt en Tricht. Pittoreske dijken met 

vele monumentale woningen herinneren aan een 

rijk historisch verleden. Tegelijkertijd bestaat er, 

zeker in de wat grotere kernen, een goed evenwicht 

tussen bescherming van het oude en ruimte voor 

moderne, eigentijdse architectuur. De voornaamste 

woningbouwontwikkeling concentreert zich in de 

kernen Geldermalsen en Meteren.

…kent een eigenzinnige zelfbewuste bevolking. 

De inwoners hechten zich vooral aan behoud en 

versterking van de leefbaarheid in de eigen kern 

en willen zich daar ook voor inzetten. De gemeente 

stimuleert het uitwerken van dorpsplannen, het 

initiëren van leefbaarheidsinitiatieven, directe 

aanspreekpunten in de vorm van dorpsambtenaren 

en dorpswethouders en draagt waar dat mogelijk 

is het beheer van openbaar groen over aan haar 

inwoners. Minder regisseren, meer faciliteren, 

stimuleren van eigen kracht en loslaten, is hierbij 

het devies.

…zet in op een samenleving waarin iedereen 

mee kan doen, een inclusieve gemeente 
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heet dat. Dat vertaalt zich onder meer in een 

ruimhartig minimabeleid, een breed samengesteld 

Kernteam met oog en oor voor inwoners die extra 

ondersteuning nodig hebben en het initiëren en 

actief meedoen in projecten op het gebied van 

bevordering van gezondheid, sport en educatie.

…beschikt over een gevarieerd aanbod aan 

onderwijsvoorzieningen. Er komen steeds meer 

leerlingen van buiten de gemeente naar scholen 

in Geldermalsen. Het feit dat inmiddels meerdere 

scholen het predicaat ‘excellent’ hebben gekregen 

en de goede verbindingen via het openbaar vervoer 

helpen hier zeker aan mee. Het gemeentebestuur 

zet zich actief in om het aanbod verder te verbreden 

en uit te breiden.

…groeit uit tot een steeds grotere speler binnen 

toeristisch/recreatief Rivierenland. Met de jaarlijkse 

Rode Kruis Bloesemtocht en het Landgoed 

Mariënwaerdt kent Geldermalsen toeristische 

trekkers van formaat. Het aantal fietsers en 

wandelaars neemt toe. De Linge wordt een steeds 

grotere trekpleister voor de liefhebbers van een 

mooie kanotocht. Door het voorwaardenscheppend 

beleid plukken lokale ondernemers van deze 

ontwikkeling maximaal de vruchten.

…is door haar centrale ligging een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor ondernemers. De goede 

ontsluitingsmogelijkheden en directe verbindingen 

met een groot achterland maken dat vooral 

logistieke ondernemingen zich hier vestigen. 

Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en 

een eigentijds parkmanagement dragen bij aan een 

toenemende aantrekkingskracht. Er is ruimte voor 

grote distributiecentra, maar tegelijkertijd ook voor 

opvang van het groeiende aantal start ups.

…heeft als doelstelling in 2030 volledig 

energieneutraal te zijn. Een ambitieuze opgave 

waaraan zij op de meest uitlopende manieren 

invulling geeft. Dat begint bij goed voorbeeldgedrag. 

En bij een open houding ten opzichte van 

initiatieven van particulieren en andere overheden 

om Nederland steeds verder duurzaam te maken. 

Maar het gaat ook om het bij elkaar brengen 

van partijen, het organiseren van workshops, 

het bevorderen van bewustwording en het actief 

informeren over de vele subsidiemogelijkheden.

2.3.  Gemeente Neerijnen 
De gemeente Neerijnen…

…is een groene gemeente in het hart van het 

Gelders Rivierengebied, gelegen aan de Waal. 

Het aantrekkelijke landschap met kastelen, dijken, 

uiterwaarden, bossen en weilanden zorgt voor een 

prettige leefomgeving om te wonen, werken en 

recreëren.

…heeft tien kernen: Hellouw, Haaften, Tuil, 

Waardenburg, Neerijnen, Opijnen, Est, Heesselt, 

Varik en Ophemert. Ook een gedeelte van 

Zennewijnen ligt op Neerijnens grondgebied. 

De gemeente kenmerkt zich door een uitgebreid 

buitengebied met kleine, unieke kernen. Het aantal 

inwoners in de kernen varieert tussen circa 450 en 

2500. Alle dorpen, behalve Est, zijn oude dijkdorpen 

aan de Waal. 

...heeft een agrarisch karakter, wat te merken is 

aan het grootschalige buitengebied met landbouw, 

veehouderijen, fruitteelt en glastuinbouw. Neerijnen 

is één van de drie grote fruitleveranciers binnen 

Fruitdelta Rivierenland. 

...is natuurlijk en groen. Met haar uiterwaarden 

en rivier de Waal leent Neerijnen zich uitstekend 

voor fiets-, wandel-, waterrecreatie (inclusief fiets-/

voetveer Varik-Heerewaarden) en cultuurbeleving. 

De diverse Bed & Breakfasts in de gemeente 

zorgen ervoor dat men er ook langer kan vertoeven. 

…ligt aan de A2 en A15 en heeft daardoor een 

zeer goede ligging, centraal in het land. Met de 

Waal als belangrijke transportrivier en diverse 

19
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spoorverbindingen (o.a. Betuweroute en spoorlijn 

Utrecht-Den Bosch) is Neerijnen een kansrijk 

knooppunt van vele modaliteitsassen en goed 

bereikbaar. Het heeft een goed bedrijfsklimaat en 

is een geliefde woonlocatie voor forensen, die in de 

omliggende steden werken. 

…heeft een grote hoeveelheid bedrijven. Vooral 

de sectoren ‘bouw’, ‘handel’, ‘vervoer/opslag', 

'communicatie’, ‘zakelijke dienstverlening’ en 

‘gezondheidszorg’ zijn hier goed vertegenwoordigd.

…kent een goede sociale cohesie en een rijk 

verenigingsleven. Bijna elke kern heeft zijn eigen 

muziek- en Oranjevereniging. Daarnaast zijn in 

de kernen diverse sportverenigingen. Door het 

jaar heen worden regelmatig jaarmarkten en 

evenementen georganiseerd. Per kern zijn er een of 

twee scholen, een dorpshuis en een of twee kerken. 

…vindt leefbaarheid in haar kernen belangrijk. In 

elk dorp zijn inwoners, verenigingen en organisaties 

met wensen voor hun eigen leefomgeving. Ze 

voelen zich betrokken bij hun buurt en willen zich 

er graag voor inzetten. Soms kunnen ze dat zelf, 

andere keren hebben ze hulp nodig bij het omzetten 

van ideeën naar concrete uitvoering. De rol van de 

gemeente is om het zelforganiserend vermogen van 

de samenleving te stimuleren en te faciliteren waar 

nodig.

...zet in op bescheiden woningbouw om aan 

de vraag te kunnen voldoen. Belangrijk hierbij 

is het behoud en mogelijke uitbreiding van het 

economische, maatschappelijke en sociale 

voorzieningenniveau en het behoud van de 

identiteit: het rustieke en landelijke karakter.

…stimuleert haar inwoners om gezond en 

zelfredzaam te zijn. Dit betekent ook dat inwoners 

zo lang mogelijk zelfstandig wonen met passende 

en verantwoorde zorg en ondersteuning waar nodig. 

Daarnaast stimuleert de gemeente, dat inwoners 

verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor 

mede-inwoners, die ondersteuning nodig hebben 

bij het wonen, leven en werken. Aan inwoners, 

die zorg nodig hebben, vraagt de gemeente om 

naar vermogen een bijdrage te leveren aan de 

leefbaarheid van onze samenleving.

2.4.  Gemeente Lingewaal 
De gemeente Lingewaal…

…ligt als groene gemeente naast de Randstad en 

maakt deel uit van het Gelders Rivierengebied. Het 

aantrekkelijke landschap zorgt voor een prettige 

leefomgeving om te wonen, werken en te recreëren. 

…heeft vijf kernen: Asperen, Herwijnen, Heukelum, 

Vuren en Spijk. Heukelum en Asperen hebben 

allebei stadsrechten. De stadjes hebben een 

historisch centrum en een duidelijk van de oude 

stad afgescheiden naoorlogse uitbreidingswijk. 

Herwijnen en Vuren zijn dijkdorpen aan de Waal. 

Beide dorpen zijn na de oorlog uitgebreid met 

planmatige woningbouw. Spijk is een landelijk dorp 

wat zich uitstrekt in een langgerekt bebouwingslint 

langs de Linge.

…ligt ingeklemd tussen de rivier de Linge en rivier 

de Waal. De Linge stroomt bij Gellicum Lingewaal 

in. Ter hoogte van fort Asperen stroomt de Linge 

door de unieke dubbele waaiersluis en kronkelt 

daarna verder door het landschap. Het natuurlijke 

en groene karakter van de Linge leent zich voor 

fiets-, wandel- en waterrecreatie. De grootschalige 

Waal is de voornaamste riviertak voor scheepvaart. 

Ten oosten van Vuren bevinden zich bedrijven die 

gebruik maken van de Waal als verkeersader.

…ligt vrijwel geheel in het gebied van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie 

uit de 19e eeuw. Binnen de grenzen liggen de 

forten Nieuwe Steeg en Vuren. Vlak over de 

grens ligt Fort Asperen met de daarbij behorende 

schootsvelden en de Diefdijklinie, met vele relicten 

zoals kazematten en groepsschuilplaatsen. De drie 
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forten zijn te bezoeken en hebben ieder hun eigen 

identiteit. Fort Nieuwe Steeg heeft zich als GeoFort 

op de kaart gezet als educatieve attractie op het 

gebied van geo-informatie. Geofort is uitgeroepen 

tot het beste kindermuseum van de wereld. In Fort 

Vuren is een B&B gevestigd en Fort Asperen is als 

Kunstfort bekend om zijn culturele evenementen.

…heeft een agrarisch karakter, wat te merken is 

aan het grootschalige openkomgebied met vooral 

landbouw en veehouderijen en de fruitteelt op de 

oeverwallen. 

…kent een goede sociale cohesie. De kernen 

hebben een rijk verenigingsleven. Elke kern heeft 

onder meer zijn eigen voetbalvereniging, ijsclub, 

historische vereniging en muziekvereniging. Door 

het jaar heen worden er diverse jaarmarkten en 

evenementen georganiseerd. Per kern zijn er een of 

twee scholen, een dorpshuis, sportverenigingen en 

een of twee kerken.

…heeft samen met haar inwoners een 

leefbaarheidsvisie opgesteld: Het Manifest van 

Lingewaal. Inwoners, onderwijs, zorg en (agrarisch) 

bedrijven hebben in een interactief proces samen 

de visie voor de gemeente Lingewaal in 2030 

vormgegeven. Dit heeft geleid tot onder meer 

projecten voor een multifunctioneel centrum, brede 

scholen en een woonservicezone. 

…heeft een bestuurscultuur dat zich kenmerkt 

door participatie met de samenleving. Dit zit diep 

verankerd in de rol van de gemeente met als doel 

het zelforganiserend vermogen van de samenleving 

te stimuleren en te faciliteren. Zo geeft de 

gemeente ruimte voor projecten die de samenleving 

zelf organiseert, waaronder het herstel van de 

stadsmuur in Heukelum en de realisatie van een 

nieuwe binnensportaccommodatie in Asperen.

…heeft diverse mogelijkheden voor sport en 

recreatie. Door het buitengebied, langs de 

rivieren of in het Lingebos zijn mogelijkheden voor 

wandelen, fietsen of waterrecreatie. Er zijn diverse 

openluchtzwembaden en recreatieplassen waarvan 

in de zomerperiode volop gebruik gemaakt wordt. 

Nabij Spijk ligt golfbaan The Dutch. Deze is geschikt 

voor internationale kampioenschappen.

…heeft een goed vestigingsklimaat voor kleine 

en startende ondernemers. Lingewaal is goed 

bereikbaar door de ligging langs de A15, die 

het gebied van oost naar west doorsnijdt. In 

Lingewaal zijn veel ondernemers op het gebied van 

dienstverlening, handel en bouw. De industriële 

sector is de grootste werkgever. 

 

21



Dit hoofdstuk beschrijft de context en onderbouwing 
van de voorgestelde herindeling tussen de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Eerst komen 
de motieven voor de herindeling aan de orde. Daarna 
volgt een beschrijving van (landelijke en regionale) 
ontwikkelingen en opgaven waar de gemeenten voor 
staan. Tot slot volgt een beschrijving van het proces dat 
is doorlopen.
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3. Context en 
onderbouwing van 
de herindeling

3.1.  Motieven voor de herindeling 
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal willen met de herindeling klaar zijn voor de 

toekomst, door:

 ● Beter te kunnen inspelen op de veranderende samenleving en bestuurlijke omgeving. Samenwerking 

met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een vanzelfsprekendheid en de 

gemeente is in staat om beter de ‘nieuwe’ taken (zoals de decentralisaties en de Omgevingswet) uit te 

voeren.

 ●  Meer aandacht te geven aan het behouden en zo mogelijk versterken van de leefbaarheid in de kleine 

kernen. Alle drie de gemeenten omvatten meerdere (kleine) kernen. Door de samenvoeging - en door 

samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te trekken - kan West 

Betuwe op een krachtigere wijze het gewenste kernenbeleid invullen. 

 ●  De bestuurlijke invloed te vergroten binnen onder andere de regio Rivierenland en de provincie 

Gelderland. West Betuwe is door haar grotere omvang beter in staat om haar eigen geluid en wensen - 

in veranderende bestuurlijke verhoudingen - kracht bij te zetten.

3.2.  Ontwikkelingen en opgaven
Al jaren is de taakverdeling tussen de verschillende overheden aan het verschuiven. Een belangrijke reden 

hiervoor is om overheidstaken dichterbij burgers te leggen. Zo hebben de gemeenten meer taken in het 

sociaal domein gekregen. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van taken 

op het terrein van zorg, jeugd en participatie: de drie decentralisaties. En in het fysieke domein treedt per 1 

januari 2019 de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt onder andere tientallen wetten en honderden 
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ministeriële regelingen. De gemeenten moeten 

daardoor veel veranderingen in werkprocessen, 

instrumenten en informatievoorziening doorvoeren. 

Bovendien neemt de complexiteit van ruimtelijke en 

maatschappelijke opgaven in de samenleving toe. 

Bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, 

infrastructuur, individualisering, vergrijzing en 

culturele diversiteit. 

Kortom, gemeenten komen voor steeds meer 

ingewikkelde (en nieuwe) vraagstukken te staan. 

Daarom wordt voor gemeenten het realiseren van 

voldoende bestuurskracht - waarin een gemeente 

de opgaven uitvoert en volbrengt - steeds 

essentiëler. Zo zijn gemeenten beter in staat om 

hun (wettelijke en autonome) taken uit te voeren en 

kunnen ze beter inspelen op actuele problemen. 

 

Deze ontwikkelingen waren voor de provincie 

Gelderland aanleiding om de commissie ‘Sterk 

Bestuur’ in te stellen. In 2014 en 2015 is onder 

begeleiding van de commissie ‘Sterk Bestuur’ 

een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurs- en 

samenwerkingskracht van de gemeenten in 

Gelderland. De resultaten zijn te vinden in het 

rapport ‘Sterk Bestuur in Gelderland: Verbinden, 

vernieuwen, versterken!’. De belangrijkste 

conclusie was dat gemeenten steeds meer en 

zwaardere taken krijgen. Om deze taken te 

kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat 

gemeenten bestuurskracht organiseren rond hun 

maatschappelijke opgaven. Door samenwerking te 

zoeken met inwoners, ondernemers, organisaties, 

ketenpartners en andere gemeenten. Over de 

samenwerking tussen Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal is (destijds nog in de onderzoeksfase) 

opgemerkt dat “het initiatief voor schaalvergroting 

[…] zeker een bijdrage kan gaan leveren aan het 

versterken van de bestuurskracht”1. 

De voorgenomen herindeling van Geldermalsen, 

1  Sterk bestuur in de regio Rivierenland, p. 21.

Neerijnen en Lingewaal past in de landelijke lijn van 

schaalvergroting. Sinds de jaren negentig nam het 

aantal gemeenten aanzienlijk af. In 1996 waren er 

nog 626 gemeenten. Per 1 januari 2017 zijn dat er 

nog 388, een afname van bijna 240 gemeenten in 

twintig jaar tijd2. 

3.3.  Proces van besluitvorming 
tot nu toe 

Van afzonderlijke verkenningen tot en met 

2014…

De gemeente Lingewaal voerde een strategische 

verkenning uit naar de bestuurlijke toekomst. Er 

zijn twee opties voor intensieve samenwerking 

onderzocht: met de gemeenten Leerdam, Vianen en 

Zederik. En met de gemeenten Culemborg, Tiel en 

Geldermalsen op het gebied van bedrijfsvoering. 

Vanaf 2010 verkende de gemeente Geldermalsen 

een samenwerking op bedrijfsvoeringstaken met 

de gemeenten Culemborg en Tiel. Dat leidde tot de 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB). 

Dit is een gemeenschappelijke regeling van de 

gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel met 

taken als P&O, informatiemanagement (IM) & ICT 

en financiën. De gemeente Tiel voert de backoffice 

van het sociaal domein voor de gemeente Neerijnen 

uit.

De drie gemeenten verkenden dus op sommige 

vlakken samenwerking of waren al een 

samenwerking aangegaan met andere omliggende 

gemeenten. Maar er was ook sprake van 

samenwerking tussen de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal zelf. Bijvoorbeeld op het 

gebied van openbare orde en veiligheid (brandweer, 

piketdienst). De drie gemeenten zagen diverse 

overeenkomsten, in cultuur, kernenbeleid, identiteit 

en het plattelandskarakter. En zagen mogelijkheden 

om de samenwerking uit te breiden om ondermeer 

de kwetsbaarheid te verminderen, bestuurskracht te 

2  CBS, In twintig jaar bi jna 240 gemeenten 
minder, 30 december 2016, via www.cbs.nl.
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vergroten en de positie in de regio te versterken. 

…naar gezamenlijk onderzoek naar drie 

ontwikkelscenario’s in 2015…

In 2014 voerden de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal overleg over het uitbouwen 

van hun onderlinge samenwerking. Dit leidde tot 

de opdracht aan de colleges van B&W om een 

onderzoek in te stellen naar de vormgeving van de 

GNL-samenwerking. Dat onderzoek moest aan de 

basis staan van een politiek-bestuurlijke uitspraak 

over de best passende route naar de ‘stip op de 

horizon’: een bestuurlijke fusie. 

Er waren drie ontwikkelscenario’s:

 ●  Een geleidelijk scenario, waarbij de drie 

gemeenten op de verschillende beleidsvelden 

steeds intensiever gaan samenwerken, met als 

resultaat een ambtelijke fusie. Na verloop van 

tijd, waarin de drie gemeenten nog zelfstandig 

zijn, vindt een bestuurlijke fusie plaats.

 ●  Een traject dat zonder tussenfasen leidt 

naar een ambtelijke fusie op een overeen te 

komen datum. In dit scenario blijven de drie 

gemeenten nog zelfstandig, maar hebben een 

gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. 

Na verloop van tijd vindt een bestuurlijke fusie 

plaats. 

 ●  Een traject dat zonder tussenfasen leidt naar 

een bestuurlijke fusie op een overeen te komen 

datum.

De drie ontwikkelscenario’s zijn op de volgende vier 

effecten (4K’s) met elkaar vergeleken.:

 ● verhogen van de kwaliteit;

 ● verminderen van de kwetsbaarheid;

 ● beheersing van de kosten;

 ● kansen voor medewerkers.

Ook is per ontwikkelscenario een beeld gegeven 

van de impact ervan op de 2G’s: gemeentelijke grip 

van college en raad en de gemeentelijke kleur.

Het jaar 2015 stond in het teken van een 

eerste verkenning naar de scenario’s voor 

krachtenbundeling tussen de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De 

uitkomsten daarvan staan in het eindrapport ‘GNL: 

Samen Sterker’. Het advies is om (op termijn) 

te komen tot één GNL-gemeente, zonder de 

tussenstap van het vormgeven van een ambtelijke 

samenwerking. 

Tegelijkertijd concludeerde het eindrapport dat er 

wat betreft haalbaarheid nog twee ‘onzekerheden’ 

op tafel lagen. Die onzekerheden moesten 

opgehelderd worden voordat er verdere stappen in 

het besluitvormingsproces konden worden gezet.

Het ging om het met elkaar helder zicht krijgen op:  

 ● de beoogde positieve ontwikkeling in 

de financiële situatie van de gemeente 

Geldermalsen;

 ● het moment van onomkeerbaarheid van de 

afspraken tussen het gemeentebestuur van 

Lingewaal en zijn inwoners, zoals verwoord in 

de geactualiseerde Uitvoeringsagenda 2015-

2020 van het Manifest. 

…via een verdiepend onderzoek in 2016…

Op 28 januari 2016 namen de gemeenteraden 

van GNL kennis van het eindrapport, inclusief 

de daartoe behorende bijlagenboeken3. De drie 

gemeenteraden besloten hun colleges de opdracht 

te geven om (tot aan het zomerreces van 2016) 

diverse punten verder uit te werken in afzonderlijke 

bestuurlijke notities. Deze punten waren: 

 ●  het met elkaar - met het college van 

Geldermalsen daarbij in de lead - en met de 

daarbij relevante partners zoals de provincie 

Gelderland, concreet zicht krijgen op de 

beoogde positieve ontwikkeling in de financiële 

situatie van de gemeente Geldermalsen;

 ● het met elkaar - met het college van Lingewaal 

daarbij in de lead - en met de daarbij relevante 

3 Zie bi j lagenboek 3.A ‘Eindrapport GNL: Samen Sterker ’.
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partners zoals de provincie Gelderland, 

concreet zicht krijgen op het moment van 

onomkeerbaarheid van de afspraken tussen 

het gemeentebestuur en zijn inwoners, 

zoals verwoord in de geactualiseerde 

uitvoeringsagenda 2015-2020 van het Manifest;

 ●  verder onderzoek naar de status van de 

beheerplannen van de drie gemeenten;

 ●  inzicht verkrijgen in de beleidsvoornemens van 

Geldermalsen en Neerijnen;

 ●  verdere aanscherping van de voordelen op 

financiële (bedrijfsvoerings)lasten;

 ●  doorkijk op woningbouw vanaf 2020;

 ●  burgerconsultatie Neerijnen; 

 ●  eerste doorkijk op herindelingsproces.

Daarnaast legden de gemeenteraden van de drie 

GNL-gemeenten in amendementen nog enkele 

aanvullende opdrachten neer bij de colleges:

 ●  Amendement aangenomen in Neerijnen en 

Geldermalsen

De raadsleden hebben de stuurgroep West 

Betuwe (voorheen stuurgroep GNL) opgedragen 

om in samenwerking met de klankbordgroep 

GNL in februari 2016 voorbereidingen te 

treffen om te komen tot een nadere invulling 

van de breed gedragen wens vanuit de drie 

gemeenteraden om voor de besluitvorming 

in juni 2016 (inmiddels oktober 2016, red.) 

de inwoners, ondernemers en instellingen te 

consulteren over de beoogde herindeling tussen 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

 ●  Amendement aangenomen in Lingewaal

De raadsleden hebben aangegeven dat 

een definitief besluit aangaande bestuurlijke 

herindeling (zijnde een herindelingsontwerp en 

-advies op grond van de Wet algemene regels 

herindeling) pas aan de orde kan zijn als:

a.  de in de Uitvoeringsagenda Manifest 

2015-2020 benoemde projecten op een 

punt zijn gebracht dat zij ook voor het 

gemeentebestuur van de nieuw te vormen 

gemeente onomkeerbaar zijn;

b.   tevens uit een objectief en met feiten 

onderbouwde analyse blijkt dat een, al 

dan niet aan een bestuurlijke herindeling 

voorafgaande, ambtelijke fusie niet doelmatig 

of onnodig kostbaar is.

 ●  Amendement aangenomen in Lingewaal

De raadsleden hebben aangegeven dat, na 

realisatie van de in besluitonderdeel 4 onder a 

tot en met f genoemde onderdelen, de provincie 

Gelderland verzocht moet worden een nieuwe 

begrotingsscan op te stellen, zodat beoordeeld 

kan worden of de maatregelen een nieuw te 

vormen gemeente (financieel) gezond maken en 

houden.

 ●  Amendement aangenomen in Lingewaal

De raadsleden hebben het college verzocht 

om de voorbereidingen te treffen om voor 

de besluitvorming in juni 2016 (inmiddels 

oktober 2016, red.) de inwoners, ondernemers 

en instellingen in een dialoogsetting te 

informeren over de beoogde herindeling tussen 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

In de eerste helft van 2016 is vervolgens ambtelijk 

en bestuurlijk met veel energie gewerkt aan het 

uitvoeren van deze opdrachten. Ook zijn in positieve 

sfeer dialoogsessies met inwoners gehouden. 

Als resultante zijn deelnotities opgesteld in het 

eindrapport ‘Verdiepingsfase GNL: Samen Sterker’4.  

De reactie van de drie ondernemingsraden 

van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is 

daarin meegenomen. De deelnotities boden veel 

feitelijk inzicht in de huidige situaties van de drie 

afzonderlijke gemeenten, hun individuele huidige 

(beleidsinhoudelijke) opgaven en bestuurlijke 

ambities voor de toekomst en de financiële situatie 

per gemeente.

4 Zie bi j lagenboek 3.B ‘Verdiepingsfase 
GNL: Samen sterker ’.
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…naar een herindelingsontwerp en 

voorliggend herindelingsadvies

Op 6 oktober 2016 zijn de deelnotities in het 

verdiepende eindrapport voorgelegd aan de drie 

gemeenteraden. Zij namen toen het principebesluit 

om in één keer te komen tot een bestuurlijke 

fusie (herindeling) tussen de GNL-gemeenten en 

daarvoor een herindelingsontwerp - en aansluitend 

herindelingsadvies - op te stellen. Daarbij hebben 

de gemeenteraden door enkele moties aan de 

colleges van B&W gevraagd om bij de verdere 

uitwerking een aantal onderwerpen te betrekken. 

Het betreft de volgende zaken, waarbij is 

aangegeven in welke paragrafen van dit 

herindelingsadvies aandacht is voor de betreffende 

moties: 

 ●  Motie ‘dienstverleningsconcept en huisvesting’ 

(ingediend door VVD)

Deze in Lingewaal aangenomen motie, die 

door de colleges in Neerijnen en Geldermalsen 

is omarmd en daardoor in die gemeenten niet 

in stemming is gebracht, roept op om in de 

verdere uitwerking van het herindelingsontwerp 

uit te gaan van al beschikbare nieuwe 

dienstverleningsconcepten waarbij er geen 

of beperkte investeringen nodig zijn in 

nieuwe huisvesting c.q. gebouwen zoals een 

gemeentehuis.

In de paragrafen 4.3 en 5.6 van dit 

herindelingsadvies wordt aandacht besteed aan 

dienstverlening en huisvesting. 

 ● 	Motie	‘Uitvoeringsagenda	Manifest	2015-2020’	

(ingediend door CDA Lingewaal)

Deze aangenomen motie roept op om 

in samenwerking met de colleges van 

Geldermalsen en Neerijnen de uitvoering van 

de in de uitvoeringsagenda Manifest 2015-

2020 benoemde projecten te borgen in het 

herindelingsontwerp, door het sluiten van 

overeenkomsten met relevante partners zoals 

de provincie Gelderland.

Het Convenant Manifest5 is integraal onderdeel van 

dit herindelingsadvies. 

 ●  Motie ‘Uitwerking herindelingsontwerp op 

financiële	aspecten’	(ingediend	door	CU	

Lingewaal)

Deze motie roept op tot een verdiepend 

financieel onderzoek naar de omgang 

van de korting op het gemeentefonds, 

diverse scenario’s rond de grondposities in 

Geldermalsen, de consequenties van uittreding 

en toetreding tot verbonden partijen en een 

algemeen boekenonderzoek.

In hoofdstuk 6 van dit herindelingsadvies is 

aandacht voor deze motie. Daarnaast heeft 

Deloitte een financiële analyse opgesteld, die als 

bijlageboek 2 bij dit herindelingsadvies beschikbaar 

is. 

 ●  Motie ‘Uitwerking herindelingsontwerp op 

structuur van de nieuwe gemeente’ (ingediend 

door CU Lingewaal)

Deze aangenomen motie roept op om in het 

herindelingsontwerp voorstellen op te nemen 

met betrekking tot:

a.  De meest efficiënte en financieel wenselijke 

structuur voor de bedrijfsvoeringstaken;

b.   Oplossingen om de afstand van de burger tot de 

politiek en bestuur actief te verkleinen;

c.   De verankering van burgerparticipatie in het 

democratisch proces;

d.  Het behoud van uitbreidingsmogelijkheden door 

woningbouw voor de eigen bevolking in de eigen 

kernen.

In hoofdstuk 5 van dit herindelingsadvies wordt 

aandacht besteed aan deze motie. 

5 Zie bi j lagenboek 1.B ‘Convenant Manifest’.
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Dit hoofdstuk beschrijft het (voorlopige) strategisch 
profiel van West Betuwe: waar zij voor gaat en waar 
zij voor staat. Het geeft een korte schets van de 
nieuwe gemeente weer, evenals de (aanzet voor de) 
ambities van en visie op West Betuwe. Hiervoor is 
input opgehaald bij de samenleving, gemeenteraden, 
colleges en medewerkers. Daarnaast is het proces voor 
verdere uitwerking van de ambities van West Betuwe 
- in nauwe verbinding met de kernen - beschreven. 
De uitkomsten van dit proces zijn leidend voor het 
uiteindelijke strategisch profiel van West Betuwe.



St
ra
te
gi
sc
h 
pr
of
ie
l  
|  
he
rin
de
lin
gs
ad
vi
es
 W

es
t B

et
uw

e

4. Strategisch profiel

4.1.  West Betuwe is… 
West Betuwe is een middelgrote gemeente met circa 50.000 inwoners en heeft 26 kernen, elk met een 

eigen karakter. Een groene en waterrijke plattelandsgemeente, met sterke sociale cohesie en een centrale 

ligging in Nederland, waar het fijn leven is.

Een groene en agrarische plattelandsgemeente in een mooie cultuurhistorische 

omgeving

West Betuwe heeft een groen en agrarisch karakter, met een groot buitengebied met fruitteelt, landbouw, 

veehouderijen en glastuinbouw. De dijken en uiterwaarden rondom de rivieren en het groene afwisselende 

landschap met vele weilanden zijn oer-Hollands. Er zijn diverse kastelen en landgoederen en West 

Betuwe ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een mooie omgeving, waar het prettig wonen, recreëren en 

verblijven is. 

Een gemeente met 26 kernen, met elk een eigen identiteit en goede sociale cohesie

De inwoners van West Betuwe zijn nuchter, actief en staan “met de voeten in de klei”. Er is een rijk 

verenigingsleven, met onder andere diverse muziek- en sportverenigingen. Er worden regelmatig diverse 

evenementen georganiseerd. Het zelforganiserend vermogen is groot. De inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties voelen zich betrokken bij hun kernen en zetten zich in voor hun eigen 

leefomgeving. De kernen vormen samen met het grote buitengebied de basis van West Betuwe. 

Centraal gelegen, op een infrastructureel knooppunt

West Betuwe is centraal gelegen, in het hart van Nederland. Grote steden en de bijbehorende 

voorzieningen en werkgelegenheid liggen in de nabije omgeving. De gemeente ligt op een infrastructureel 

knooppunt van snelwegen (A15 en A2), spoorlijnen (Betuwelijn, MerwedeLingeLijn en het traject Utrecht-

Den Bosch) en rivieren (Waal en Linge). Het maakt de gemeente aantrekkelijk voor vestiging van bedrijven 

en bewoners. 

29
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4.2.  West Betuwe heeft 
te maken met… 

West Betuwe heeft te maken met diverse 

ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste hieronder 

staan beschreven. 

De transitie naar een 

netwerksamenleving, met een andere rol 

voor de gemeente 

In de samenleving wordt steeds meer gezocht naar 

nieuwe verbanden en gemeenschappen. Ook vraagt 

de terugtrekkende overheid meer participatie van 

de samenleving. Inwoners uiten hun betrokkenheid 

gemakkelijker en komen meer voor hun belangen 

op. De gemeente moet de samenleving zowel 

actief betrekken bij het formuleren en bereiken van 

doelstellingen. Maar de samenleving ook de ruimte 

geven om daar zelf invulling aan te geven. De rol 

van de gemeente verandert daarbij steeds meer 

van uitvoerder naar ondersteuner en facilitator. 

Burgerparticipatie en overheidsparticipatie zijn 

steeds nadrukkelijker in beeld. 

Veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling: vergrijzing, 

ontgroening, toename culturele diversiteit 

De samenstelling van de Nederlandse bevolking 

verandert, ook in de nieuwe gemeente. Er is sprake 

van vergrijzing en ontgroening: het aantal ouderen 

neemt toe en het aantal jongeren daalt, ook doordat 

jongeren vanwege studie wegtrekken. Hierdoor 

stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking. 

Wel zijn de ouderen relatief gezond en vitaal, 

onder meer door goede leefomstandigheden en 

gezondheidszorg. Een andere ontwikkeling in de 

samenstelling van de bevolking is de toename in 

culturele diversiteit: er zijn meer nieuwe inwoners uit 

andere landen. 

Digitalisering en toenemend belang van 

(informatie)technologie 

Inwoners zijn steeds meer digitaal actief en ook 

gemeenten werken aan het doorontwikkelen 

van hun digitale dienstverlening. Gemeenten en 

inwoners hebben de behoefte eenvoudige zaken 

snel en efficiënt af te handelen. Steeds meer 

zaken worden digitaal afgehandeld, wat zorgt 

voor ontsluiting en koppeling van een groot aantal 

persoonsgegevens tussen diverse partijen. Het 

borgen van privacy en de informatieveiligheid wordt 

daardoor belangrijker. 

Ook op allerlei andere vlakken spelen 

technologische ontwikkelingen een steeds grotere 

rol. Zo is het door technisch ondersteunende 

voorzieningen voor ouderen en hulpbehoevenden 

vaker mogelijk om zelfstandig en veilig thuis te 

kunnen blijven wonen (domotica). 

Klimaatadaptatie en verduurzaming 

De aandacht voor klimaatverandering (en de 

gevolgen daarvan) en duurzaamheid neemt verder 

toe. Ook in de nieuwe gemeente, die zich kenmerkt 

door water en groen. Het bewustzijn van inwoners, 

bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en 

gemeenten ten aanzien van klimaat (bijvoorbeeld 

door klimaatadaptief te bouwen) en verduurzaming 

(zoals door inzet op energieneutraliteit) groeit. 

Zo hebben de gemeenten en ketenpartners in 

de provincie Gelderland hun ambitie om in 2050 

klimaatneutraal te zijn, vastgelegd in een Gelders 

energieakkoord. 

Veranderingen in takenpakket door 

nieuwe wetgeving: de Omgevingswet

De Rijksoverheid is momenteel bezig om 

het omgevingsrecht opnieuw vorm te geven. 

Hiermee worden vele maatregelen van bestuur, 

regelingen en wetten ten aanzien van de fysieke 

leefomgeving vereenvoudigd en samengevoegd. 

Het doel hiervan is om die fysieke leefomgeving te 

verbeteren. Daarvoor worden nieuwe instrumenten 

geïntroduceerd en wordt van de gemeente en 

betrokkenen een andere houding bij het beoordelen 

van het initiatieven verwacht: ‘ja, mits’ in plaats 

van ‘nee, tenzij’. Ook heeft het gevolgen voor 
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werkprocessen, de inrichtingen van de organisatie 

en ICT-faciliteiten.

Veranderingen in de werkgelegenheid 

Naast demografische ontwikkelingen in de 

beroepsbevolking die van invloed zijn op de 

werkgelegenheid, speelt ook nog een aantal 

andere ontwikkelingen. Het aantal agrarische 

bedrijven neemt af en door schaalvergroting en 

door internetverkoop staat de detailhandel onder 

druk. Hierdoor en door digitalisering en robotisering, 

verandert de werkgelegenheid in de nieuwe 

gemeente. Bovendien wordt de arbeidsmarkt steeds 

flexibeler en werken steeds meer mensen niet meer 

in loondienst maar als ZZP’er (zelfstandige zonder 

personeel). 

4.3.  West Betuwe gaat voor… 
De nieuwe gemeente richt zich op de ontwikkeling 

van vier ambities, passend bij haar gebied en de 

samenleving. De samenleving van West Betuwe 

staat daarbij voorop. 

Samen met de samenleving 

West Betuwe: 

 ● voert haar wettelijke en autonome taken uit om 

haar samenleving zo goed mogelijk te faciliteren, 

waarbij zij de samenleving betrekt in (het 

ontwikkelen) van het beleid (burgerparticipatie); 

 ●  wil vooral de kracht uit de samenleving en 

het aanwezige zelf-organiserend vermogen 

benutten. De samenleving krijgt ruimte en 

vertrouwen om zelf initiatieven te ontplooien; 

 ●  In samenspraak tussen samenleving en 

gemeente wordt een ‘agenda voor de toekomst’ 

opgesteld, voor kernen en buitengebied. In deze 

agenda wordt opgenomen welke doelstellingen 

de samenleving (inwoners, ondernemers en 

organisaties) gezamenlijk wil realiseren en wie 

daarbij welke taak oppakt. Zodat de dorpjes en 

stadjes van de nieuwe gemeente, met behoud 

van hun eigenheid, verder versterkt worden. Ook 

wordt in de agenda benoemd welke taken de 

gemeente uitvoert, waarvoor zij verantwoordelijk 

is en verantwoordelijkheid neemt;

 ●  is partner van de samenleving en als 

zodanig herkenbaar. Voor iedere kern is een 

contactpersoon binnen de gemeentelijke 

organisatie beschikbaar: een "gebiedsmakelaar", 

die de verbinding legt tussen de dorpen, stadjes 

en het buitengebied en de gemeente. Deze 

gebiedsmakelaars faciliteren de samenleving, 

door hen te ondersteunen.

Dienstverlening dichtbij en op maat 

West Betuwe is er voor haar samenleving: haar 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties. 

Bestuurders en ambtenaren zijn dichtbij en 

voor iedereen makkelijk te bereiken. Persoonlijk 

contact staat voorop, waar mogelijk digitaal 

ondersteund. Ook verstrekt de nieuwe gemeente 

publieksproducten, zoals paspoorten, rijbewijzen 

en vergunningen, zo dicht mogelijk bij de burger. 

Iedereen wordt gastvrij en vriendelijk ontvangen. 

De gemeente West Betuwe wil weten wie inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisatie 

zijn. Medewerkers vragen actief door en snappen 

daarmee wat zij willen, nodig hebben en zelf 

kunnen. 

Waar dat mogelijk is, neemt de nieuwe gemeente 

zelf contact op en reageert zo snel mogelijk. Waar 

dat niet kan, wordt een termijn gegeven. Inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

weten altijd waar ze aan toe zijn. Zij krijgen 

een persoonlijk, beargumenteerd en deskundig 

antwoord op een vraag of verzoek. 

In de praktijk hanteert West Betuwe de volgende 

uitgangspunten in haar dienstverlening: 

 ●  Inwoners, ondernemers en organisaties voorop 

In West Betuwe staan inwoners, ondernemers 

en (maatschappelijke) organisaties niet alleen in 
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woord voorop, maar vooral in gedrag. Zij kunnen 

niet ’storen’ en zijn niet ’lastig’. De nieuwe 

gemeente sluit niemand uit en is toegankelijk op 

alle terreinen. Inlevingsvermogen, integraliteit, 

dienstbaarheid en gastvrijheid zitten in het DNA 

van de medewerkers en bestuurders. Alles wat 

zij doen, begint met inzicht in en begrip van 

wat een ander écht nodig heeft. Zij kennen 

hun inwoners, ondernemers en organisaties, 

gaan bij voorkeur persoonlijke relaties aan en 

onderhouden deze actief.

 ●  Op maat 

West Betuwe zorgt waar mogelijk voor 

persoonlijke dienstverlening. Medewerkers 

denken mee, zoeken naar oplossingen en 

antwoorden op maat. Zij geven vertrouwen. 

En krijgen vertrouwen en ruimte van het 

management en bestuur. Dat is nodig, want 

voor maatwerk moet soms van standaarden en 

regels kunnen worden afgeweken. Medewerkers 

spelen - binnen aangegeven kaders - flexibel 

in op vragen. Bovendien faciliteren én zoeken 

zij actief persoonlijk contact waar het zinvol is 

(bijvoorbeeld om een beslissing toe te lichten) 

en werken zij digitaal waar het kan. 

 ●  Betrouwbaar

In West Betuwe geldt: afspraak is afspraak. 

Dat geldt voor medewerkers, maar niet minder 

voor bestuurders. Daarom managen de 

medewerkers verwachtingen en stemmen zij af 

over het proces en ieders verantwoordelijkheid. 

Medewerkers doen beloften die zij kunnen 

waarmaken, maar gaan nooit achterover 

hangen. Dit geldt overigens voor contact met 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties, én voor samenwerking onderling. 

Medewerkers handelen vragen en verzoeken 

snel af en zijn duidelijk over wat zij daarin 

kunnen bieden.

 ●  Samen 

West Betuwe heeft een eigen 

verantwoordelijkheid. Maar ook van inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

mag de nieuwe gemeente wat verwachten. 

Medewerkers stimuleren, faciliteren en 

motiveren hun inzet en betrokkenheid. Ook de 

dienstverlening maakt de nieuwe gemeente 

samen: iedereen in de gemeentelijke organisatie 

kijkt verder dan eigen taken en voelt zich 

verantwoordelijk voor het hele proces.

 ●  Duidelijk 

West Betuwe formuleert alles helder en 

eenvoudig. Medewerkers winden er geen 

doekjes om, verschuilen zich niet achter elkaar, 

achter procedures of wollige vaktermen. ”Nee” 

is ook een antwoord, als het maar wordt 

beargumenteerd. De antwoorden zijn daarbij 
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deskundig en professioneel, en altijd met 

inlevingsvermogen en begrip voor de impact van 

de beslissing. 

Energieneutraal in 2030

West Betuwe heeft een verantwoordelijkheid voor 

de leefomgeving waar het ook in de toekomst prettig 

én gezond wonen, werken, recreëren en leven is. In 

samenwerking met de samenleving - van inwoners, 

bedrijven, energiecoöperaties en woningcoöperaties 

tot maatschappelijke organisaties, verenigingen en 

scholen - werkt West Betuwe aan een duurzame 

omgeving. De gehele gemeente is in 2030 

energieneutraal: er wordt lokaal evenveel (of 

meer) energie opgewerkt als er gebruikt wordt. De 

samenleving investeert en profiteert hierdoor van de 

eigen duurzame energie. 

West Betuwe geeft daarbij het goede voorbeeld 

en moedigt duurzaam gedrag aan. Zo zijn 

gemeentelijke gebouwen energieneutraal en 

stimuleert de gemeente duurzame initiatieven 

(zoals opwekking van duurzame energie en 

energieneutraal bouwen) van inwoners en 

bedrijven (bijvoorbeeld in de agrarische en logistiek 

sector). Ten aanzien van klimaatverandering 

houdt West Betuwe in de bestaande openbare 

ruimte en bij nieuwe ontwikkelingen rekening met 

klimaatadaptatie en investeert ze in ‘droge voeten’ 

om wateroverlast te minimaliseren.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 

bedrijven 

West Betuwe maakt zich - samen met het 

bedrijfsleven en onderwijs - sterk voor een gezonde 

lokale en regionale economie, waarin voldoende 

werkgelegenheid aanwezig is, vooral als het gaat 

om de maakindustrie, agri-business, E-commerce, 

ICT, logistiek en toerisme. West Betuwe 

onderhoudt goed contact met de diverse bedrijven, 

ondernemers en ondernemersverenigingen. 

Zoals overeengekomen in de afspraken uit het 

Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 

ontwikkelt en versterkt de nieuwe gemeente de 

huidige terreinen en plannen. De bedrijventerreinen 

kenmerken zich door duurzaamheid, efficiënt 

ruimtegebruik en een goede ontsluiting. Er 

vindt vooralsnog geen ontwikkeling van nieuwe 

bedrijventerreinen plaats. West Betuwe benut de 

goede bereikbaarheid van weg, spoor en water voor 

het realiseren van een uitstekend vestigingsklimaat 

voor bedrijven.

De agrarische sector bepaalt in sterke mate 

het de karakter van het landschap van de 

nieuwe gemeente. West Betuwe is de grootste 

fruitgemeente van Nederland, waarbij zij een 

voortrekkersrol inneemt op het gebied van innovatie, 

scholing en productontwikkeling. Daarnaast geeft 

de gemeente ruimte aan andere vormen van 

economie in het buitengebied, passend bij de aard 

en schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk 

gebied. Er is aandacht voor recreatie en toerisme. 

Zo nemen onder andere de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en haar cultuurhistorische waarden 

een bijzondere plek in in de nieuwe gemeente en 

dragen bij aan de leefbaarheid van het gebied. West 

Betuwe is gastvrij voor recreanten en toeristen en 

faciliteert initiatieven van inwoners, ondernemers of 

(maatschappelijke organisaties) die bijdragen aan 

de beleving van het gebied, bijvoorbeeld op het 

gebied van cultuurhistorie, landschap, fruit en water. 

West Betuwe durft het verschil te maken door 

bedrijven op maat te ondersteunen. Experimenteren 

en leren hoort daarbij. Ook is er aandacht voor de 

ZZP’ers in de nieuwe gemeente, door bijvoorbeeld 

te zorgen voor goede bereikbaarheid via internet en 

telefonie. 

4.4.  West Betuwe staat voor… 
De nieuwe gemeente staat voor de volgende 

uitgangspunten: een leefbare samenleving voor 

iedereen, wonen, openbare ruimte op orde, 

veiligheid en natuur.
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Een leefbare samenleving van en voor 

iedereen 

Bij de uitvoering van gemeentelijke taken staat 

het doel: “een leefbare samenleving van en voor 

iedereen” centraal. West Betuwe zorgt dat iedereen 

kan meedoen in de samenleving, ongeacht 

beperking, (sociale) afkomst, opleiding, religie 

of geaardheid. Inwoners zijn zo veel mogelijk 

zelfredzaam. Dat betekent dat de gemeente 

bijzondere aandacht heeft voor minimabeleid en 

armoedebeleid. De gemeente stimuleert gezond 

gedrag en zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen 

en zorgt daarbij voor de benodigde ondersteuning. 

Er is ruimte voor innovatie en de gemeente 

stimuleert en faciliteert sociale netwerken.

West Betuwe maakt zich sterk voor  toereikende 

voorzieningen voor de inwoners van de kernen, 

die passend zijn bij de omvang en demografie 

van de betreffende kern. Zoals (basis)onderwijs 

en dorpshuizen, maar ook voorzieningen in de 

dorpjes en stadjes, zoals standplaatsen en mini-

markten. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

voorzieningen, bijvoorbeeld voor mindervaliden en 

ouderen, zijn belangrijke uitgangspunten. Daarbij 

is ook mobiliteit van belang, zoals de aanwezigheid 

van goede fietspaden en passend (openbaar) 

vervoer. De kwaliteit van voorzieningen en vitaliteit 

van de dorpjes en stadjes staat voorop, waarbij de 

identiteit behouden blijft. 

Wonen 

West Betuwe onderzoekt de mogelijkheden om in 

te spelen op de woningbehoefte vanuit de kernen 

en sluit daarbij aan op de wensen van de inwoners. 

Hierbij houdt de gemeente onder meer rekening 

met de kaders die voortvloeien uit de Regionale 

Woonagenda, zoals kaders op het gebied van 

woningbouw, bestaande woningvoorraad, wonen en 

zorg, doorstroming, arbeidsmigranten en flexibele 

woonvormen. Deze afspraken zijn geldig van 2015 

tot 2025 en bevatten relatief vastomlijnde plannen 

voor woningbouw. Deze afspraken lijken echter 

onhoudbaar in het huidige economische tij en de 

aantrekkende woningmarkt.

Op 16 maart 2017 hebben de gemeenteraden 

van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal een motie aangenomen met betrekking 

tot het herindelingsontwerp voor de fusie. In de 

motie wordt de uitdrukkelijke wens uitgesproken 

voor kleinschalige uitbreiding van zowel koop- als 

betaalbare sociale huurwoningen in de kernen. 

De drie colleges van B&W zijn gezamenlijk aan 

de slag gegaan met deze wens. Hiervoor treden 

zij in overleg met diverse stakeholders, waaronder 

de provincie, worden de woningbehoeftes nader 

verkend en wordt gezamenlijk een plan opgesteld. 

Vóór de gemeentelijke fusie, die is beoogd per 1 

januari 2019, wordt dit afgerond en gerapporteerd 

aan de raden.'

 

Openbare ruimte op orde 

Een fijne en veilige openbare ruimte draagt bij aan 

het woonplezier, het welzijn en de gezondheid van 

inwoners, geeft ruimte voor sociale cohesie en 

versterkt de economische aantrekkelijkheid. West 

Betuwe zorgt er - samen met de samenleving - 

voor dat de openbare ruimte op orde is. Daarbij 

is de gemeente verantwoordelijk voor een 

goede basiskwaliteit. In samenspraak met de 

samenleving (burgerparticipatie) stelt de gemeente 

vast welke kwaliteit de openbare ruimte rondom 

gemeenschappelijke gebieden als kerken, stations 

en begraafplaatsen heeft. In woongebieden bepaalt 

de nieuwe gemeente in samenspraak met inwoners 

wat zij zelf bijdragen aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte en welke rol de gemeente levert. 

Veiligheid 

West Betuwe staat voor veiligheid in alle facetten: 

in wonen, werken, recreëren en verplaatsen. 

Om dat te realiseren, voert de gemeente haar 

wettelijke taken uit. Zij doet er alles aan om zaken 

als discriminatie, (jeugd)overlast en criminaliteit 

te voorkomen en te beperken. Ook stimuleert 
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de gemeente veiligheid ten aanzien van wonen 

(inbraak, brand), verkeer of water. Toezicht en 

handhaving zijn zichtbaar en herkenbaar op straat 

aanwezig. 

Natuur

West Betuwe kent een karakteristiek 

rivierenlandschap met de rivier de Waal en de 

rivier de Linge met hun uiterwaarden. Daar liggen 

vanouds de dorpen met akkers en boomgaarden 

en verder van de rivier zijn de open komgebieden 

met verspreid liggende boerderijen. In het landelijk 

gebied liggen belangrijke natuurgebieden, 

bijvoorbeeld de natuur langs de Waal en de 

Linge en de natuur binnen landgoederen. West 

Betuwe heeft in de polder het natuurgebied De 

Regulieren. Verder is de natuur rondom de Nieuwe 

Zuiderlingedijk en de Diefdijk van Europees 

belang. West Betuwe heeft aandacht voor de 

landschappelijke waarden van het buitengebied en 

zorgt samen met de provincie voor het behoud en 

de ontwikkeling van het natuurnetwerk.

4.5.  West Betuwe werkt de 
visie verder uit door… 

Bovenstaande visie op West Betuwe is een eerste 

aanzet, die de drie gemeenten in de komende 

periode tot de start van de nieuwe gemeente op 

1 januari 2019 verder uitwerken. Dat vindt plaats 

in nauwe verbinding met de samenleving van de 

nieuwe gemeente West Betuwe. Hoe de gemeenten 

dat willen gaan doen, staat hierna omschreven. 

Een interactief proces met de 

samenleving: kernen en buitengebied 

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal starten een interactief proces met 

de samenleving van de nieuwe gemeente West 

Betuwe, in de kernen en het buitengebied. Dat 

doen ze met inwoners, met ondernemers die 

in het gebied hun bedrijven hebben en met 

(maatschappelijke) organisaties die er betrokken 

zijn. In de periode vanaf de besluitvorming in de 

gemeenteraden over het herindelingsadvies (vanaf 

1 juli) zoeken de gemeenten weer op interactieve 

wijze contact met de samenleving. 

…leidend tot een ‘bidbook’…

In dat traject gaat de gemeente in op wat 

betrokkenen kunnen betekenen voor de betreffende 

kern of het buitengebied: welke kansen kunnen 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties zelf grijpen? Ook waar de nieuwe 

gemeente voor aan de lat staat, is onderwerp van 

gesprek. De resultaten van dit proces komen in een 

zogenaamd ‘bidbook’; een document waarin alle 

bijdragen worden gebundeld. Het bidbook bevat het 

aanbod van initiatieven en de rol die verschillende 

betrokkenen daarin spelen. En vormt daarmee de 

doorontwikkeling van de voorlopige strategische 

visie tot de definitieve strategische visie. Bovendien 

zijn het interactieve traject en de uitkomsten ervan 

de basis voor de omgevingsvisie die de nieuwe 

gemeente in het kader van de Omgevingswet moet 

gaan opstellen. 

…dat wordt aangeboden aan de nieuwe 

gemeenteraad

De drie gemeenten bieden het bidbook aan hun 

eigen gemeenteraad aan. Daarna wordt het 

bidbook eind 2018 vastgesteld in een gezamenlijke 

raadsvergadering van de gemeenteraden van 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Zij bieden 

het vervolgens aan de gemeenteraad van West 

Betuwe aan, die zich daarmee vanaf de start van de 

nieuwe gemeente zo optimaal mogelijk kan inzetten 

voor haar samenleving. 

35



De voorlopige strategische visie uit het vorige 
hoofdstuk is leidend voor de relatie tussen het nieuwe 
gemeentebestuur en de samenleving. Het heeft 
invloed op houding, gedrag en competenties van 
politici, bestuurders en medewerkers. Het benutten 
van initiatieven uit de samenleving vraagt bijvoorbeeld 
om rolbewuste bestuurders en zelforganiserende 
medewerkers, die open staan voor ideeën en in staat 
zijn daar proactief op in te spelen. De voorlopige visie 
vormt bovendien de basis voor het beeld van het 
bestuur en de organisatie(structuur) van West Betuwe.

Dit hoofdstuk gaat daar nader op in. Het schetst onder 
andere de inrichting van de ambtelijke organisatie en 
de wijze van sturing. Op grond daarvan kan worden 
gestart met het nadere ontwerp en het invullen van de 
structuur: de fijnstructuur. Bovendien kan dan - direct 
na besluitvorming over het herindelingsadvies - de 
aanstelling van een kwartiermaker voor de nieuwe 
gemeentelijke organisatie plaatsvinden. Ook kan de 
werving van een kwartiermaker griffie in gang worden 
gezet. 
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5. Bestuur en 
organisatie

5.1.  Het gemeentebestuur: betrokken en dichtbij  
Ruimte geven aan (initiatieven uit) de samenleving vraagt om een andere rol van het bestuur van West 

Betuwe. Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties laten vaker van zich horen, komen 

met plannen en ideeën voor hun kern, zetten zich in voor evenementen én weten anderen daarvoor 

te enthousiasmeren. Er zijn nieuwe en andere partners, samenwerkingsverbanden en -vormen en 

verhoudingen. Vraagstukken worden steeds meer in onderlinge samenwerking opgelost. En inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties willen niet langer over alles in dezelfde intensiteit 

meepraten. Zij vragen meer om inbreng en faciliteiten op voor hen belangrijke vlakken. 

Van maatwerk-democratie en doe-democratie tot participatiemaatschappij en improvisatiemaatschappij: 

inmiddels worden veel termen gebruikt om de veranderende verhouding tussen samenleving en overheid 

te beschrijven. Het is niet langer alleen het gemeentebestuur dat de interactie bepaalt. Gezamenlijk 

en in wisselende samenstellingen wordt bepaald wie - waaronder de gemeente - welke rol vervult 

(overheidsparticipatie). Waar voorheen de nadruk lag op reguleren en regisseren, gaat het nieuwe 

gemeentebestuur (raad en college) nu steeds meer uit van stimuleren en faciliteren. Daarbij hoort ook dat 

het bestuur een andere rol heeft: de gemeente lost niet meer alles zelf op, waarmee haar rol wat betreft 

inhoud en proces beperkt is. Als het bestuur moet ‘loslaten in vertrouwen’. 

Het vraagt van West Betuwe en haar gemeentebestuurders (individueel én collectief) om zich te 

ontwikkelen tot netwerker. Gemeente en bestuur weten welke initiatieven er leven (bijvoorbeeld via 

gemeentelijke peilingen of burgertops). Ze creëren daar vervolgens ruimte voor en scheppen de benodigde 

randvoorwaarden. Zo maken ze optimaal gebruik van de eigen kracht en maatschappelijke initiatieven in de 

samenleving.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert leden van de gemeenteraad en het college van 

B&W om betrokken te zijn bij de samenleving. Het advies is om veel tijd te besteden aan de dialoog 

met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en duidelijk te zijn over wat er met hun 
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inbreng gebeurt. Daarbij moeten raadsleden niet 

alleen uitgaan van de opvattingen van hun eigen 

politieke partij of contacten die zij met anderen in 

de gemeente hebben. Maar ook de opvattingen 

van de samenleving in het raadsdebat brengen. 

Raadsleden moeten er op toezien dat ook andere 

belangen dan die van het initiatiefrijke deel van de 

samenleving worden meegewogen1. 

5.2.  De gemeente: in 
directe verbinding met 
de samenleving 

Ook de ambtelijke organisatie van West Betuwe 

staat dicht bij haar samenleving. De gemeente 

stimuleert initiatieven, faciliteert waar nodig en laat 

in sommige gevallen ook los. Daarbij neemt zij 

haar gesprekspartners serieus en zet zich in voor 

een goede verbinding. Bovendien is de gemeente 

zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. 

Deze opvatting komt ook tot uiting in de keuzes 

voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie 

en de uitvoering van taken. De organisatie is 

wendbaar en ingericht om haar samenleving 

(kernen en buitengebied) optimaal te kunnen 

faciliteren en maatschappelijke initiatieven 

tot bloei te laten komen. Voor alle inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

uit de (clusters van) kernen en het buitengebied 

is er een gebiedsmakelaar. Deze persoon is het 

aanspreekpunt richting de interne organisatie. 

Hij/zij zoekt de verbinding tussen verschillende 

(inhoudelijk) betrokkenen binnen de ambtelijke 

organisatie en zorgt dat inwoners, ondernemers 

en (maatschappelijke) organisaties goed 

1 Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe 
verhouding tussen overheid, markt én samenleving, 
Raad voor het Openbaar bestuur, december 2012. 
15,9 uur: De verbindende rol van het raadslid in 
een vitale democratie, Raad voor het Openbaar 
bestuur, apri l  2016. Maatwerkdemocratie, naar 
een krachtiger, trefzekere gemeenteraad 2020 
als kruispunt in de lokale democratie, Denktank 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, juni 2016.

geholpen worden. Inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties kunnen daarnaast 

via reguliere wegen in contact komen met de 

gemeente (de ‘frontoffice’ van de gemeente), zoals 

voor de aanvraag van paspoorten of rijbewijzen. 

Bovenstaande betekent dat de structuur van 

de gemeentelijke organisatie er voor inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties als 

volgt uit zal zien. 

Hierbij is het klantcontact, als vooruit geschoven 

post van de frontoffice (   ), in de kernen (   ) 

georganiseerd.

5.3.  Hoofdstructuur ambtelijke 
organisatie uiteengezet

Ontwerpcriteria voor de nieuwe 

ambtelijke organisatie

Op basis van de voorlopige strategische visie is een 

aantal ontwerpcriteria voor de interne organisatie 

geformuleerd. Deze criteria zijn leidend voor de 

hoofdstructuur van West Betuwe. 

Figuur 2. Structuur van de nieuwe 
gemeente: extern organisatiemodel
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De organisatie: 

 ●  werkt kerngericht en klantgericht; 

 ●  heeft een herkenbaar aanspreekpunt voor 

de externe klant (inwoner, ondernemer, 

maatschappelijke organisatie) en de interne 

klant (bestuur); 

 ●  werkt vraag- en oplossingsgericht binnen 

wettelijke en beleidskaders; 

 ●  geeft talentvolle mensen (zelf)sturing op output/

coaching en geeft minder directe aansturing;

 ●  heeft een collectief functionerend én 

besluitvormend management (MT). 

De structuur: vier domeinen en clusters 

van kernen en buitengebied

Op basis van de eerder geschetste structuur van 

de organisatie en de ontwerpcriteria, werkt de 

organisatie intern volgens een organisatiestructuur 

bestaande uit vier domeinen en enkele (bijvoorbeeld 

vier) clusters van kernen en buitengebied (zie figuur 

3).

De organisatie bestaat uit de volgende vier 

domeinen: 

1.  Strategie, regie en ondersteuning

Dit domein richt zich op strategische interne en 

externe ontwikkelingen die van invloed zijn op 

de gemeente en op regievoering op verbonden 

partijen. Daarbij kan gedacht worden aan 

taken zoals strategisch advies, projectleiding, 

persoonlijke- en teamontwikkeling, strategisch 

financieel advies en innovatie. En ook 

ondersteunende taken, zoals communicatie, 

juridische zaken en bestuurssecretariaat, 

evenals IVR (Integrale Veiligheid en 

Rampenbestrijding). Daarnaast vallen de 

gebiedsmakelaars binnen dit domein.

2.  Publiek domein 

Dit domein omvat taakvelden die gericht zijn op 

de verbinding met inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties, bijvoorbeeld de 

gemeentewinkel, het informatiecentrum (KCC) 

en APV (Algemene Plaatselijke Verordening)/

VTH (Vergunningverlening, Toezicht, 

Handhaving).  

3.   Sociaal domein 

De taakvelden in dit domein richten zich op het 

sociaal domein en aanverwante taken: Wmo, 

participatie (werk), jeugd, onderwijs, welzijn en 

sport. 

4.  Fysiek domein

De taakvelden in dit domein richten zich op 

zowel (plan)ontwikkeling, beleid en uitvoering 

Figuur 3. Structuur van de nieuwe 
gemeente: intern organisatiemodel

frontoff ice (   )
kernen (   )
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met betrekking tot het ruimtelijk gebied, als op 

het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. 

Medewerkers hebben een ‘thuisbasis’ bij één van 

de domeinen, waar zij werken onder aansturing 

van een domeinmanager. Vanuit hun domein 

werken zij kerngericht en hebben zij een verbinding 

met één of meerdere van de clusters met kernen 

en buitengebied. Een gebiedsmakelaar geeft 

functioneel leiding aan deze clusters.

5.4.  Sturingsconcept binnen 
de ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van 

de directie. De directie bestaat uit twee leden, 

namelijk de gemeentesecretaris (tevens algemeen 

directeur) en een directeur. De gemeentesecretaris 

is eerste adviseur van het college van B&W en 

tevens verantwoordelijk voor de prestaties van 

de clusters van kernen en buitengebied in termen 

van kwaliteit, tijdigheid en kosten. Het andere 

directielid is verantwoordelijk voor de prestaties van 

de vier inhoudelijke domeinen. De directie heeft - 

samen met domeinmanagers - een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de integraliteit te borgen. 

 

De vier domeinen worden ieder aangestuurd 

door een domeinmanager, vier in totaal dus.  De 

domeinmanager is integraal verantwoordelijk 

voor de kwaliteit, tijdigheid en de kosten van de 

uitvoering van de taken binnen het domein. Hij/zij 

legt verantwoording over de prestaties af aan de 

directie. De domeinmanager is verantwoordelijk 

voor het stimuleren, coachen en ontwikkelen van 

medewerkers binnen het domein. 

De directie, vier domeinmanagers en de 

concerncontroller (die een zelfstandige positie 

heeft in de organisatie) vormen samen het 

managementteam. In het managementteam vindt 

afstemming plaats tussen de domeinen onderling 

en tussen de domeinen en de directie. Daarbij 

gaat het om het bewaken en bevorderen van de 

integraliteit en de voortgang in de uitvoering en 

ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. In de 

organisatie hebben gebiedsmakelaars een centrale 

plek. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren en 

in stand houden van de verbinding met de kernen 

en het buitengebied. De gebiedsmakelaars zijn 

het aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers 

en (maatschappelijke) organisaties, verbinden 

de gemeente met hen, hebben contacten over 

vraagstukken als leefbaarheid en houden het 

bestuur op de hoogte van wat er speelt. Zij 

vormen het schakelpunt tussen buiten en binnen. 

Binnen de ambtelijke organisatie organiseren de 

gebiedsmakelaars de benodigde capaciteit en 

samenhang voor het beantwoorden van de vragen 

vanuit de samenleving. Over de inzet van capaciteit, 

geld, kwaliteit en prioriteiten stemmen zij af met de 

domeinmanagers.
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5.5.  Zelf doen, samen doen, 
of laten doen?

In keuzes ten aanzien van ‘zelf doen, samen doen 

of laten doen’ in de uitvoering van gemeentelijke 

taken is een optimale bijdrage aan de verbinding 

van de gemeente met haar samenleving het 

uitgangspunt. Dat betekent dat de gemeente taken 

die de inwoner, ondernemer of (maatschappelijke) 

organisatie direct raken, in eigen organisatie 

organiseert of uitvoert. Het stelt de gemeente in 

staat om snel in te kunnen spelen op onverwachte 

situaties en naar eigen inzicht de beste benadering 

te hanteren. 

Het betekent ook dat de gemeente taken die niet 

direct de inwoner, ondernemer, (maatschappelijke) 

organisatie (of het bestuur) raken ook elders en 

in samenwerking met ketenpartners (indien tegen 

een goede kwaliteit en aanvaarbare kosten) kan 

uitvoeren of kan laten uitvoeren. De gemeente 

kan de zogenaamde back-officetaken zelf slim 

organiseren zonder dat inwoners daar iets van 

merken. 

Deze uitgangspunten hebben gevolgen voor de 

samenwerking van West Betuwe met verbonden 

partijen en andere partners en zorgt ervoor dat de 

gemeente zich opnieuw positioneert in de regio2. De 

volgende paragrafen gaan daar nader op in. 

2 Zie bi j lagenboek 1.C ‘Overzicht verbonden 
parti jen’ voor een overzicht van de verbonden parti jen 
van Geldermalsen, Neeri jnen en Lingewaal.

Positionering van de 

bedrijfsvoeringstaken: BWB

West Betuwe kiest ervoor om een aantal 

taken in eigen huis uit te voeren en diverse 

bedrijfsvoeringstaken bij Bedrijfsvoeringsorganisatie 

West Betuwe (BWB)3 onder te brengen (‘te laten 

doen’). BWB is een organisatie van, voor en door 

de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe. 

Het uitgangspunt voor de nieuwe organisatie is dat 

taken die direct gerelateerd zijn aan het bestuur 

nabij de vakafdelingen én bestuurders in de eigen 

organisatie plaats blijven vinden. Dat betekent 

dat taken - zoals control en strategisch financieel 

advies, juridisch advies en communicatie - in het 

proces naar de herindeling in principe niet overgaan 

naar BWB. 

Technische advies- en uitvoeringstaken op het 

gebied van Personeel & Organisatie, Financiën en 

Informatiemanagement en ICT - met een lokaal 

gehuisveste helpdeskfunctie - belegt West Betuwe 

bij BWB. De uitvoering van deze taken door BWB 

draagt bij aan: 

 ●  verbetering van de kwaliteit: aanwezigheid van 

vele competenties, kennis en vaardigheden 

(zowel specialisten als generalisten); 

 ●  kostenbeheersing	(en	-verlaging): 

digitalisering en standaardisatie van processen 

verlaagt kosten;

 ●  vermindering van de kwetsbaarheid: 

standaardisatie beperkt de kans op storingen bij 

veranderingen en er is bredere deskundigheid 

en bezetting;

 ●  goed en aantrekkelijk werkgeverschap: 

3 In 2014 hebben de gemeenten Culemborg, 
Geldermalsen en Tiel (CGT) een groot deel van hun 
bedri j fsvoeringstaken in een samenwerkingsovereenkomst 
ondergebracht. Hieruit is per 1 apri l  2016 de nieuwe 
Bedri j fsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) 
ontstaan. In dit samenwerkingsverband bepalen de 
deelnemende gemeenten zelf welke bedri j fsvoeringstaken 
(‘wat’) door BWB worden uitge¬voerd en met welke 
randvoorwaarden. BWB organiseert vervolgens ‘hoe’ 
dat het beste kan en ‘wie’ daar voor wordt ingezet. 
Via een opdrachtgestuurde samenwerkingsrelatie 
wordt gestuurd op prestaties, kosten en kwaliteit.
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medewerkers hebben meer kansen om 

(horizontaal of verticaal) door te groeien en 

medewerkers zijn eenvoudiger te herplaatsen.

Daarbij is het een gegeven dat de gemeente 

Geldermalsen reeds met P&O, Financiën en 

informatiemanagement en ICT in BWB participeert. 

Het betreft ondersteunende taken die een logische 

samenhang met elkaar kennen en in die zin ook 

in elkaars nabijheid georganiseerd moeten blijven 

vanwege de integraliteit in de taakuitvoering. Het 

gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie 

kan zo alle aandacht richten op de kerntaken 

die daarbij horen. Overigens maakt de juridische 

onderlegger van BWB het ook juridisch onmogelijk 

en feitelijk onwenselijk om met de vorming van West 

Betuwe eerder dan 1 juli 2022 uit deze regeling te 

treden vanwege hoge frictielasten, forse personele 

gevolgen en barsten in bestuurlijke relaties in de 

regio.

Het positioneren van deze administratieve/

ondersteunende taken in BWB past in de visie op 

West Betuwe: focus op de samenleving. De nieuwe 

gemeente organiseert de taken die haar inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

direct raken, op de schaal van de nieuwe gemeente. 

Ondersteunende processen organiseert West 

Betuwe op grotere schaal (100.000+ inwoners). 

Specifiek op het gebied van informatiemanagement 

en ICT geldt in termen van duurzaamheid dat voor 

de uitvoering van deze taken een grotere schaal 

dan 50.000 inwoners nodig is4.

4 Nieuwe wetgeving en maatschappeli jk uitdagingen 
leunen steeds meer op de mogeli jkheden van 
informatiemanagement en ICT. De landeli jke overheid 
(en ook leveranciers) ontwikkelen steeds meer centrale 
voorzieningen in de cloud. De toenemende complexiteit, 
gecombineerd met de behoefte van gemeenten om de 
kosten, veil igheid en kwetsbaarheid van ICT in de hand te 
houden, zorgt er voor dat ICT en informatiemanagement 
in steeds grotere verbanden (>50000 inwoners) worden 
georganiseerd (Native Consult ing, I&A adviesbureau 
dat vele samenwerkings- en fusieprocessen tussen 
gemeenten op het gebied van I&A heeft begeleid.

Positionering uitbestede taken 

De gemeente Geldermalsen en Neerijnen 

beleggen op dit moment vergunningverlening, 

bouwplantoetsing, bouw- en woningtoezicht en 

juridische handhaving bij de Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR). Overwogen wordt om vanuit 

de nieuwe gemeente de technische plantoetsing, 

bouw- en woningtoezicht en handhaving bij de 

ODR te beleggen. Overwogen wordt om de intake 

en regievoering op de vergunningverlening in 

de nieuwe gemeente te positioneren. De reden 

hiervoor is dat dit aansluit bij de visie op de nieuwe 

gemeente. Daarnaast leidt de Omgevingswet tot 

meer aanvragen die om meer beleidsafwegingen 

vragen die de nieuwe gemeente graag in eigen huis 

maakt, dicht bij haar inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties.

Voor West Betuwe zijn de ‘oren en ogen’ van 

de buitendienst van grote waarde. Zij zijn de 

voelsprieten in de kernen en wijken en zijn 

medebepalend voor de keuzes in uitvoering en 

beleid van de gemeente. 

West Betuwe wil vooralsnog de uitvoering van de 

Participatiewet blijven positioneren bij Werkzaak 

Rivierenland en Avres. Deze organisaties voeren 

op dit moment de Participatiewet uit voor de 

gemeenten Geldermalsen en Neerijnen (Werkzaak) 

en Lingewaal (Avres). De huidige contracten 

kunnen worden gerespecteerd. Wel moeten er 

afspraken worden gemaakt voor welke inwoners en 

kernen de organisaties zich inzetten en hoe ze in de 

nabijheid van hun klanten opereren. 

De juridische, personele en financiële gevolgen van 

deze denkrichtingen worden na vaststelling van 

het herindelingsadvies - tijdens het implementatie- 

proces - nader in beeld gebracht. Pas daarna 

kunnen er onomkeerbare besluiten op deze 

terreinen worden genomen.
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5.6.  Uitgangspunten huisvesting 
West Betuwe

De nieuwe gemeente staat midden in de 

samenleving. Dat komt ook tot uiting in het 

huisvestingsconcept. De gemeenteraad komt naar 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties toe en vergadert - in samenhang 

met het onderwerp - op locaties verspreid in West 

Betuwe. Ook het college volgt deze lijn en vergadert 

op locaties in de verschillende kernen.

Medewerkers van West Betuwe zoeken inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

actief op. Daarnaast is er voor de medewerkers 

centrale huisvesting. Op die manier zijn en blijven 

de lijnen kort, kan goede afstemming plaatsvinden 

en efficiënt en integraal worden gewerkt. Deze 

beweging naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

vraagt om investeringen in ICT-middelen en houding 

en gedrag van leidinggevenden (vertrouwen, sturen 

op resultaat/output in plaats van aanwezigheid 

en activiteit) en medewerkers (zelforganiserend 

vermogen, proactief communiceren).

5.7.  Huidige en gewenste cultuur 
in ambtelijke organisatie

In de drie gemeenten is intern een enquête 

(cultuurscan) uitgezet onder alle medewerkers. Dit 

om te inventariseren hoe de organisatieculturen van 

drie gemeenten zich tot elkaar verhouden en welke 

organisatiecultuur in de nieuwe gemeente gewenst 

is. De cultuurscan is gebaseerd op het cultuurmodel 

van de wetenschappers Robert Quinn en Kim 

Cameron. Circa 35% van alle medewerkers vulden 

de enquête in.  

Uit de enquête blijkt dat deze medewerkers voor 

West Betuwe - net als in hun huidige gemeente - 

aspecten als betrokkenheid, loyaliteit en teamwork 

belangrijk vinden. Relaties tussen mensen staan 

centraal, gericht op goede interne verhoudingen, 

zorg voor het personeel en klantgevoeligheid. 

Tegelijkertijd blijkt dat de respondenten graag zien 

dat de cultuur in de nieuwe organisatie zich meer 

richt op innoveren en experimenteren, met ruimte 

voor flexibiliteit en creativiteit. En zich minder 

focust op formele regels en formalistische en 

gestructureerde aansturing, zoals dat in de huidige 

situaties het geval is5.  

De geschetste resultaten geven een eerste 

beeld van de gewenste organisatiecultuur van 

West Betuwe. In het vervolgproces vindt verdere 

uitwerking plaats.

5 Zie bi j lagenboek 1.D ‘Cultuurscan’ voor een nadere 
uitwerking van de cultuurscan en de resultaten daarvan.
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Dit hoofdstuk geeft - gebaseerd op de meest actuele 
gegevens - op hoofdlijnen de financiële gevolgen van 
de herindeling tussen Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal voor de positie van West Betuwe weer. Meer 
detail- en achtergrondinformatie over de financiële 
gevolgen treft u aan in de Begrotingsscan van de 
Provincie Gelderland (november 2015), de update 
daarvan (augustus 2016)1 en de financiële analyse van 
Deloitte (januari 2017)2.

Uit het financiële analyse van Deloitte - gebaseerd 
op gegevens uit de jaarrekeningen 2015 van de 
drie gemeenten - blijkt een solide beeld voor West 
Betuwe. Dit hoofdstuk gaat uit van de cijfers uit de drie 
begrotingen 2017, die een nog positiever financieel 
beeld weergeven. Het verschil in cijfers tussen de 
beide analyses wordt veroorzaakt door het gebruik van 
verschillende financiële gegevens.  

1 Zie bi j lagenboek 3.A en 3.B, waar respectieveli jk 
de Begrotingsscan van de Provincie Gelderland en 
de update daarvan onderdeel van uit maken.

2 Zie bi j lagenboek 2 voor het eindrapport van Deloitte.
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6. Financiële gevolgen 
van de herindeling

Uit de rapportage van Deloitte blijkt dat de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal financieel 

gezien vergelijkbaar zijn: er zijn geen grote onderlinge afwijkingen. Bestaande verschillen worden in de 

komende tijd geharmoniseerd.

De drie gemeenten zijn op dit moment financieel op orde en niet kwetsbaar. Het eigen vermogen van de 

drie gemeenten gezamenlijk stijgt op basis van de meerjarenbegrotingen 2017-2020 met een totaal bedrag 

van circa € 17,5 miljoen. Ook blijkt uit het financiële onderzoek dat bij geen van de drie gemeenten sprake is 

van nieuwe feiten of omstandigheden die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van West Betuwe. 

De gemeenten hebben ieder een aandachtspunt. Voor Geldermalsen is dat de grondposities, die in het licht 

van de aantrekkende economie betere vooruitzichten kennen. Voor Lingewaal is dit het Manifest, waarvoor 

in de begroting dekking is voorzien. Voor Neerijnen is het beheerplan wegen een aandachtspunt, waarvoor 

de gemeenteraad inmiddels het onderhoudsbudget structureel heeft verhoogd. 

6.1.  Impact op algemene uitkering gemeentefonds
De herindeling van de drie gemeenten heeft een effect op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de nieuwe gemeente is berekend door 

de optelling van (nieuwe) verdeelmaatstaven of het nemen van een gewogen gemiddelde. In sommige 

gevallen zijn de maatstaven bepaald door een herberekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). De berekening is gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2016 en de door het 

ministerie van BZK bij deze circulaire gepubliceerde rekenmodellen. De uitkomst van de berekening leidt tot 

het beeld dat de algemene uitkering van West Betuwe structureel € 0,95 miljoen lager is dan de optelsom 

van de uitkeringen van de huidige drie gemeenten. De daling van de algemene uitkering komt voor het 

grootste gedeelte voort uit het vervallen van de vaste bedragen voor twee gemeenten (€ 0,8 miljoen). 
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6.2.  Hoofdlijnen uit conceptbegroting 2019 – 2022
De conceptbegroting 2019-2022 van West Betuwe1 betreft de samenvoeging van de begrotingen van de 

gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Deze conceptbegroting is sluitend en laat per saldo 

een overschot zien. Er is voldoende begrotingsruimte om de lagere algemene uitkering te kunnen dekken. 

Conceptbegroting 2019 – 2022 Bedragen * € 1.000

2019 2020 2021 2022

Saldo 1.875 2.351 1.662 1.600

Korting algemene uitkering -950 -950 -950 -950

Saldo na korting 925 1.401 712 650

Niet gedekte kapitaallasten  -83 -82 -155 -227

Saldo 842 1.319 557 423

Tabel 2 Geconsolideerde conceptbegroting 2019-2022

Bovenstaande tabel betreft de geconsolideerde conceptbegroting 2019-2022, gebaseerd op de 

vastgestelde begrotingen 2017 (november 2016, inclusief de septembercirculaire 2016). De reguliere 

investeringsagenda is hierin vertaald2. Het Manifest van Lingewaal wordt gedekt vanuit de daarvoor 

ingestelde reserve en OZB-verhoging. 

Nieuwe ambities van West Betuwe - voortvloeiend uit voorgaande voorlopige strategische visie - en keuzes 

in woonlasten moeten in de toekomst nog vertaald worden in de begroting. 

6.3.  Financiële positie van West Betuwe 
Reserves en voorzieningen 

De drie gemeenten beschikken - gebaseerd op de begrotingen 2017-2020 - over de volgende 

geprognotiseerde reserves en voorzieningen per 1 januari 2019:

Reserves en voorzieningen 
per 1-1-2019

Bedragen * € 1.000

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Totaal

Algemene reserve 15.694 3.478 1.604 20.776

Bestemmingsreserves 26.399 5.237 3.429 35.065

Voorzieningen  5.445 1.425 1.836 8.706

Totaal 47.538 10.140 6.869 64.547

Tabel 3 Overzicht reserves en voorzieningen per 1-1-2019

1 Zie bi j lagenboek 1.E voor de gedetail leerde conceptbegroting.

2 Zie bi j lagenboek 1.F voor een overzicht van voorgenomen investeringen (en 
niet gedekte kapitaallasten van voorgenomen investeringen).
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Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van de gemeenten - op basis van de begrotingen 2017-2020 - per 1 januari 2017 

is minimaal voldoende, ook voor West Betuwe: 

Weerstandsvermogen per 1-1-2017 Bedragen * € 1.000

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Totaal

Totaal berekende risico’s  2.347 1.837 783 4.967

Totale weerstandscapaciteit 17.637 4.491 5.950 28.078

Weerstandsratio 7,5 2,4 7,6 5,7

Tabel 4 Overzicht weerstandsvermogen per 1-1-2017

Bij bovenstaande tabel wordt opgemerkt dat de wijze van berekening van risico’s en weerstandscapaciteit 

varieert tussen de drie gemeenten. 

Kengetallen financiële positie 

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat gemeenten 

vijf kengetallen over de financiële positie in hun begroting opnemen. Voor de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal - gebaseerd op de begrotingen 2017-2020 - zijn deze kengetallen per 1 januari 

2019: 

Kengetallen financiële positie per 1-1-2019
Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Netto schuldquote 98% 87% 58%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen

96% 77% 49,9%

Solvabiliteitsratio  34% 20% 21,6%

Structurele exploitatieruimte 0,26% 1,7% 1,5%

Grondexploitatie  45% 24% -1,5%

Belastingcapaciteit 126% 120% 102,5%

Tabel 5 Overzicht kengetallen f inanciële posit ie per 1-1-2019

Toelichting op de kengetallen:

1.   Netto schuldquote: geeft een indicatie voor de omvang van de rentedruk;

2.   Solvabiliteitsratio: geeft een indicatie voor weerbaarheid;

3.   Structurele exploitatieruimte: biedt zicht op perspectief begroting en stabiliteit;

4.   Grondexploitatie: geeft een indicatie voor financieel belang grondexploitaties;

5.   Belastingcapaciteit: biedt zicht op extra ruimte in de begroting. 

Elke gemeente geeft in de paragraaf Weerstandsvermogen van haar begroting een uitgebreide toelichting 

op deze kengetallen.

6.4.  Vergoeding voor incidentele kosten
Vergoeding vanuit het Rijk: ‘Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling’

Bij het vormen van een nieuwe gemeente krijgt de gemeente te maken met incidentele kosten die zonder 
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herindeling niet gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn (zie paragraaf 6.5). 

West Betuwe komt in aanmerking voor de ‘tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling’. Dit is een vergoeding 

vanuit het Rijk voor de extra incidentele kosten in het geval van een herindeling. De omvang van deze 

vergoeding bedraagt circa € 10,2 miljoen, op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2015 en de 

uitkeringsfactor voor 2015, conform de septembercirculaire 2014. 

De vergoeding wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar. In het jaar voorafgaand aan de herindeling 

wordt 25% uitgekeerd, in gelijke delen voor de drie gemeenten. Het restantbedrag wordt in de vier jaren 

daarna uitgekeerd - 40% in het jaar van herindeling en 20% in elk van de volgende jaren - en komt toe aan 

de nieuwe gemeente. Onderstaand overzicht geeft de uitkering van de vergoeding weer. 

Uitkering vergoeding ‘tijdelijke 
verdeelmaatstaf herindeling’

Bedragen * € 1.000

Totale vergoeding 10.204

Uitbetaling 

2018  2.040 Alle huidige gemeenten 1/3 deel (= € 680)

2019 3.265 40% 

2020 1.633 20% 

2021 1.633 20% 

2022 1.633 20% 

Tabel 6 Overzicht uitkering vergoeding ‘t i jdeli jke verdeelmaatstaf herindeling’

Dit bedrag is voldoende om de incidentele kosten van de herindeling (zie paragraaf 6.5) op te vangen. 

De vergoeding voor de individuele gemeenten (in totaliteit ruim € 2 miljoen), die in 2018 wordt uitgekeerd, 

wordt benut voor de kosten van de voorbereiding van de herindeling. De vergoeding voor de nieuwe 

gemeente (in totaliteit ruim € 8 miljoen), die in de jaren 2019 tot en met 2022 wordt uitgekeerd, wordt 

(taakstellend) benut voor de kosten die ontstaan als gevolg van de herindeling. 

Bijdrage vanuit de provincie

Op bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd tussen de GNL-gemeenten en de provincie Gelderland 

over een mogelijke extra bijdrage. Hierover zijn nog geen bindende afspraken gemaakt of toezeggingen 

gedaan.

Kredietaanvraag voor voorbereiding herindeling 2017

De uitkeringen van het Rijk aan de drie gemeenten en de nieuwe gemeente worden vanaf het jaar 2018 

uitgekeerd. Bij de vaststelling van het herindelingsadvies in juni 2017 wordt aan de gemeenteraden om 

een krediet van € 2,78 miljoen (onderbouwing zie paragraaf 6.5) gevraagd. Dit krediet is nodig voor de 

voorbereiding van de herindeling in 2017. De gemeenten kunnen dit tijdelijk onttrekken aan de algemene 

reserve en na ontvangst in 2018 weer toevoegen. 
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6.5.  Indicatie incidentele financiële gevolgen van herindeling
De incidentele kosten van de herindeling bestaan uit: 

 ● kosten voor de voorbereiding van de herindeling, zoals voor communicatie, inhuur van begeleiding, 

vervanging van capaciteit, de opbouw van de organisatie, automatisering;

 ●  kosten voor de uitvoering van de herindeling die zonder de herindeling niet gemaakt zouden worden. 

Bijvoorbeeld kosten voor afspraken uit het sociaal plan, flankerend beleid en aanvullende maatregelen, 

eventuele wachtgeldverplichtingen en ontvlechting van Gemeenschappelijke Regelingen.

De kosten voor de voorbereiding (van 1 juli 2017 tot en met 2018) bedragen (indicatie) € 2,78 miljoen: 

Indicatie incidentele financiële gevolgen: voorbereidingskosten 
(1-7-2017 t/m 31-12-2018) Bedragen * € 1.000

Kosten voor: waaronder: 2017 2018 Totaal

Projectorganisatie

tijdelijke vervanging personeel, 

procesbege-leiding herindeling, 

externe inhuur expertise

440 780 1.220

Projectorganisatie Griffie

voor kwartiermaker griffies en de 

ondersteuning van kwartiermaker/

raadswerkgroepen en West 

Betuwe-beraad

45 185 230

Medezeggenschap ondersteuning BOR, BGO 30 30 60

Communicatie en participatie 

‘bidbook’-traject met kernen, 

organisatie bijeenkomsten, 

communicatiemiddelen, logo

250 250 500

Bouw van de organisatie 

werving en selectie, 

plaatsingsprocedure, opleiding en 

coaching 

140 480 620

Overig  organisatie verkiezingen, 

komborden

150 150

Totaal 2.780
Dienstverlening (o.a. I&A en 

huisvesting)

PM PM PM

Ontvlechting uit verbonden partijen  PM PM PM

Tabel 7 Overzicht indicatie incidentele f inanciële gevolgen: voorbereidingskosten

Voor ‘dienstverlening’ en ‘ontvlechting uit verbonden partijen’ zijn PM-posten opgenomen, gezien de 

afhankelijkheid van nog te maken keuzes. Bijvoorbeeld over het gebruik huisvesting en ICT. Deze posten 

worden op een later moment geconcretiseerd. 

De nieuwe gemeente krijgt vanaf 1 januari 2019 te maken met incidentele kosten voor de uitvoering van de 

herindeling, zoals kosten door ontvlechting van verbonden partijen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, 

personele fricties en I&A. Dit zijn waarschijnlijk hoge kosten. De exacte omvang van deze kosten is op dit 

moment echter zeer moeilijk in beeld te brengen. De vergoeding vanuit het Rijk (‘tijdelijke verdeelmaatstaf 
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herindeling’, zie 6.4) wordt naar verwachting volledig benut om deze kosten te dekken. Ten aanzien van 

personele lasten geldt budgetneutraliteit, waarbij een eventuele toename in personele lasten wordt gedekt 

vanuit de vergoeding vanuit het Rijk en de te behalen efficiencywinst. 

6.6.  Financiële gevolgen van herindeling voor lokale lasten
Beleid OZB van de individuele gemeenten 

Op dit moment voeren de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal elk een eigen beleid voor 

de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor woningen en niet-woningen. Onderstaand overzicht geeft de 

opbrengsten van de OZB weer per gemeente, zoals is opgenomen in de begrotingen3. 

Opbrengsten OZB huidige gemeenten Bedragen * € 1.000

2018 2019 2020 2021 2022

Geldermalsen 7.285 7.285 7.285 7.285 7.285

Neerijnen  2.113 2.113 2.113 2.113 2.113

Lingewaal  2.123 2.198 2.275 2.355 2.355

Totaal OZB-opbrengst  11.522 11.597 11.674 11.753 11.753
Tabel 8 Overzicht opbrengsten OZB huidige gemeenten

Scenario’s voor OZB-opbrengsten en -tarieven van West Betuwe

Na de herindelingsdatum maakt de nieuwe gemeente een eigen OZB-beleid. West Betuwe kan 

verschillende keuzes maken in OZB-tarieven (en daaruit voortvloeiende opbrengsten) voor woningen en 

niet-woningen. Hierna zijn vier scenario's weergegeven.  

 ● 	Gemiddeld	(gewogen)	tarief	OZB	-	gelijke	opbrengsten: in dit scenario zijn de opbrengsten uit de 

onroerend zaakbelasting gelijk aan de opbrengsten aan begrotingen 2017-2020 van de drie gemeenten 

en is één gemiddeld (gewogen) OZB-tarief bepaald. Dat betekent dat er (ten aanzien van de huidige 

begrotingen) geen tekort ontstaat. 

 ●  Laagste tarief OZB – laagste opbrengsten: in dit scenario wordt het laagste OZB-tarief van de huidige 

gemeenten gehanteerd voor de nieuwe gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten lager zijn dan 

nu door de huidige gemeenten is geraamd en er (ten aanzien van de huidige begrotingen) een tekort 

ontstaat. 

 ●  Hoogste tarief OZB – hoogste opbrengsten: in dit scenario wordt het hoogste OZB-tarief van de huidige 

gemeenten gehanteerd voor de nieuwe gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan nu 

door de huidige gemeenten is geraamd en er (ten aanzien van de huidige begrotingen) een overschot 

ontstaat.

 ●  Opbrengsten op basis van laagste lokale lasten: in dit scenario gaat de nieuwe gemeente uit van de 

laagste lokale lasten (OZB en rioolheffing) van de huidige drie gemeenten voor woningen en niet-

woningen. 

De uitwerking (voor de opbrengsten en het effect op de begroting) van deze scenario’s is hieronder 

weergegeven.

3 De gemeente Lingwaal heeft voor de jaren 2019-2021 een OZB-verhoging 
van 3,5% per jaar voorzien ter dekking van het Manifest.
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Opbrengsten scenario’s OZB (woningen en niet-woningen) Bedragen * € 1.000

2019 2020 2021 2022

Huidige 

opbrengsten  

11.597 11.674 11.753 11.753

Scenario 1: gelijke opbrengsten (gemiddeld, gewogen tarief OZB) 

11.597 11.674 11.753 11.753

Effect op begroting 0 0 0 0

Scenario 2: laagste opbrengsten (laagste tarief OZB)

8.662 8.662 8.662 8.662

Effect op begroting -2.935 -3.012 -3.092 -3.092

Scenario 3: hoogste opbrengsten (hoogste tarief OZB)

13.273 13.273 13.273 13.273

Effect op begroting  1.676 1.600 1.520 1.520

Scenario 4: opbrengsten o.b.v. laagste lokale lasten (OZB & rioolheffing)

10.747 10.774 10.803 10.803

Effect op begroting -1.900 -1.980 -2.055 -2.055

Tabel 9 Overzicht opbrengsten scenario’s OZB (woningen en niet-woningen)

Rioolheffing

De drie gemeenten hanteren verschillende tarieven en vormen van rioolheffing. Voor het jaar 2017 zijn deze 

hieronder weergegeven. 

Rioolheffing
Geldermalsen tot 500 kubieke meter water: € 324 van gebruiker 

Neerijnen tot 500 kubieke meter water: € 382 (vast 

bedrag)

van eigenaar

Lingewaal  tot 300 kubieke meter water: € 303 van gebruiker

Tabel 10 Overzicht tarieven rioolheff ing Geldermalsen, Neeri jnen en Lingewaal

In de nieuwe gemeente vindt rioolheffing op uniforme wijze (en met uniforme tarieven) plaats. 

In het huidige beleid van de gemeente Neerijnen wordt rioolheffing van de eigenaar van een woning 

geheven. Dit betekent dat gebruikers (huurders) geen rioolheffing betalen. Voor de nieuwe gemeente wordt 

ervan uitgegaan dat de rioolheffing van de gebruiker (en dus ook huurders) gaat plaatsvinden. 

Als het heffen van rioolheffing van gebruiker gehanteerd wordt (in plaats van eigenaar), heeft dit vooral 

voor de gemeente Neerijnen gevolgen voor de woonlasten van huurders. Huurders gaan dan immers wel 

rioolheffing betalen. Wellicht kunnen zij gecompenseerd worden door de eigenaren, omdat de lasten niet 

meer aan hen worden doorberekend.

De tarieven zijn gebaseerd op de onderliggende rioleringsplannen en zijn kostendekkend (gesloten 

financiering). Daarom zijn voor de rioolheffing geen scenario’s uitgewerkt.
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Gevolgen van herindeling voor lokale lasten 2019-2021 woningen (woonlasten)

De keuzes van West Betuwe in OZB-tarieven en rioolheffing hebben gevolgen voor de lokale lasten voor 

woningen (woonlasten). Dat is hieronder weergegeven (voor een woning met voor gemiddelde WOZ-

waarde van de drie gemeenten, te weten € 260.000)4.

Gevolgen voor lokale lasten woningen (woonlasten)  Bedragen * € 1

Rioolheffing OZB Totaal woonlasten

2019-2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Voortzetting beleid huidige gemeenten

Geldermalsen  324 387 387 387 711 711 711

Neerijnen  382 250 250 250 632 632 632

Lingewaal  303 330 341 353 633  644 656

West Betuwe: scenario’s 

1. gemiddeld (gewogen) 

tarief OZB

333 342 345 348 675 678 681

2. laagste tarief OZB 333 250 250 250 583 583 583

3. hoogste tarief OZB 333 387 387 387 720 720 720

4. laagste woonlasten   333 299 299 299 632 632 632

 Tabel 11 Overzicht gevolgen voor lokale lasten woningen (woonlasten)

4 Het totaalbedrag betreft de lokale lasten (woonlasten) voor eigenaar/bewoner. De woonlasten 
van huurders betreft de rioolheff ing, met uitzondering van de gemeente Neeri jnen.
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Gevolgen van herindeling voor lokale lasten 2019-2021 niet-woningen

Daarnaast hebben keuzes van de nieuwe gemeente voor OZB-tarieven en rioolheffing gevolgen voor de 

lokale lasten voor niet-woningen. Dit is hieronder weergegeven (voor een voorbeeldbedrijf met een WOZ-

waarde van € 1.000.000 en een waterverbruik van 1.000 kubieke meter)5.6

Gevolgen voor lokale lasten niet-woningen   Bedragen * € 1

Rioolheffing OZB Totaal lokale lasten

2019-2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Voortzetting beleid huidige gemeenten

Geldermalsen  670 5.766 5.766 5.766 6.436 6.436 6.436

Neerijnen  763 3.932 3.932 3.932 4.695 4.695 4.695

Lingewaal  606 3.973 4.113 4.256 4.579 4.719 4.862

West Betuwe: scenario’s 

1. gemiddeld (gewogen) 

tarief OZB

680 4.957 4.985 5.013 5.637 5.665 5.693

2. laagste tarief OZB 680 3.932 3.932 3.932 4.612 4.612 4.612

3. hoogste tarief OZB 680 5.766 5.766 5.766 6.446 6.446 6.446

4. laagste lokale lasten   680 3.899 3.899 3.899 4.579 4.579 4.579

Tabel 12 Overzicht gevolgen voor lokale lasten niet-woningen

6.7.  Bevoegdheden van de nieuwe gemeenteraad
De raad van West Betuwe kan, na zijn aantreden, verordenende en beleidsmatige bevoegdheden 

uitoefenen. Hieronder vallen de vaststelling van de begroting en de (harmonisatie en) vaststelling van 

beleid en verschillende verordeningen. De geldende voorschriften van de huidige gemeenten behouden 

gedurende twee jaren na de herindelingsdatum hun rechtskracht. In deze periode moeten de voorwaarden 

geharmoniseerd worden. 

Belastingverordeningen zoals deze op 1 januari 2019 gelden, zijn bepalend voor de rest van dat jaar en 

kunnen niet met terugwerkende kracht op de herindelingsdatum vastgesteld worden. Dit betekent dat 

wanneer de nieuwe gemeenteraad een belastingverordening vaststelt voor het hele gebied, deze pas 

ingaat op 1 januari van het volgende jaar. Vanwege de politieke gevoeligheid en financiële gevolgen 

is het gebruikelijk dat gemeenteraden vóór de herindelingsdatum, na een gezamenlijke inventarisatie 

en voorbereiding, elk een eensluidende verordening vaststellen. Op die manier zijn de tarieven in alle 

gemeenten na de herindelingsdatum hetzelfde en hoeft er feitelijk niets geharmoniseerd te worden. 

5 Het totaalbedrag betreft de lokale lasten voor eigenaar/bewoner. De lokale lasten van 
huurders betreft de rioolheff ing, met uitzondering van de gemeente Neeri jnen.

6 Voor de berekening van de laagste lokale lasten niet-woningen is uitgegaan van de 
tarieven van Lingewaal, aangezien deze in 2019 de laagste lasten heeft.
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Specifiek voor de OZB geldt echter dat de raad van West Betuwe binnen drie maanden na de datum van 

herindeling een nieuwe verordening kan vaststellen die in dat geval wel met terugwerkende kracht tot de 

datum van herindeling geldt7. 

6.8.  Verscherpt financieel toezicht vanuit de provincie Gelderland
In de Wet algemene regels herindeling (Arhi), artikel 21, staat dat met ingang van de dag waarop een 

gemeente volgens een herindelingsontwerp in aanmerking komt om te worden opgeheven, de provincie 

aangewezen besluiten van gemeenteraden en colleges van B&W van de betrokken gemeenten moet 

goedkeuren. Dit verscherpt financieel toezicht blijft van kracht tot de datum van herindeling.

Doel van het verscherpt financieel toezicht is te voorkomen dat gemeenten die bij de herindeling zijn 

betrokken een zodanig financieel beleid gaan voeren, dat de nieuwe gemeente een financieel ongunstige 

startpositie heeft. Het toezicht houdt in dat Gedeputeerde Staten (GS) geen goedkeuring aan besluiten 

kunnen geven, als een besluit van een op te heffen gemeente - naar het oordeel van GS - in strijd is met 

het financiële belang van de nieuw te vormen gemeente. Het streven is wel om reguliere ontwikkelingen in 

de betrokken gemeenten niet te blokkeren.

Met de vaststelling van het herindelingsontwerp geldt dat de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal per 16 maart 2017 vallen onder verscherpt preventief Arhi-toezicht, vanwege de beoogde 

herindeling. 

Vanaf dat moment stemmen de gemeenten bepaalde besluiten af met hun fusiepartners. Het gaat dan om 

besluiten die kunnen leiden tot nieuwe lasten, verhoging van bestaande lasten of verlaging van bestaande 

baten c.q. vermindering van vermogen. Bij dergelijke besluiten overleggen de financiële medewerkers en 

portefeuillehouders met elkaar en indien nodig ook de portefeuillehouders Financiën. Indien gewenst wordt 

een advies voorgelegd aan de stuurgroep West Betuwe. De drie gemeenten zijn niet verplicht tot overleg 

over de financiële gevolgen van: 

 ● Onroerende zaaktransacties onder de €25.000, die dienen om normale, geldende bestemmingsplannen 

te realiseren en passen binnen rendabele exploitatieopzetten;

 ● Personeelsaangelegenheden, voor zover passend binnen het formatieplan zoals dat voor de aanwijzing 

gold;

 ● (wijzigingen van) belastingverordeningen, die strekken tot het kostendekkend maken of houden van 

rechten en/of het trendmatig verhogen van tarieven. 

Bij de inzending van besluiten aan Gedeputeerde Staten wordt de uitkomst van het gevoerde overleg met 

de herindelingspartners opgenomen. 

7 Artikelen 28 en 32 (l id 1 en l id 2), Wet Arhi
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Dit hoofdstuk beschrijft de personele situatie rond 
de herindeling en geeft een overzicht van de huidige 
formatie van de drie gemeenten. Daarna komen 
de gevolgen van de herindeling voor ambtenaren, 
gemeentesecretarissen, griffiers en burgemeesters 
aan de orde. Het uitgangspunt van West Betuwe is 
‘iedereen doet en gaat mee’. Tot slot volgt een overzicht 
van het natuurlijk verloop: het biedt kansen op nieuwe 
impulsen.
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7. Personele situatie

7.1.  De huidige formatie in beeld
In onderstaande tabel is de huidige formatie van de drie gemeenten weergegeven. Daarbij is onderscheid 

gemaakt in overhead en primair proces1.2

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Totaal

Directie en management 7,2 1,9 5,0 14,1

Bestuurs- en 

managementondersteuning

3,6 1,7 3,1 8,4

Bedrijfsvoering 7,6 15,1 17,6 40,3

Totaal overhead 18,4 18,7 25,7 62,8

Sociaal Domein 15,7 5,1 12,3 33,1

Ruimtelijke Ontwikkeling  22,2 5,8 21,5 49,5

Ruimtelijk Beheer 47,3 2,0 -  49,3

Dienstverlening 9,9 6,7 4,0 20,6

Griffie 2,2 1,3 0,5  4,0

APV/IVR 3,0 0,4 8,3 11,7

Totaal primair proces 100,3 21,3 46,6 168,2

Totaal huidige formatie 118,7 40,0 72,3 231,0

1 Onder Ruimteli jk Beheer is geen formatie opgenomen. Ruimteli jke Ordening, Civiel 
en Buitendienst vallen in Lingewaal onder Ruimteli jke Ontwikkeling.

2 Gelet op de vergeli jkbare inwoneraantallen heeft de gemeente Neeri jnen relatief gezien aanmerkeli jk minder formatie 
dan de gemeente Lingewaal. De verklaring l igt in de keuze van gemeente Neeri jnen om regiegemeente te zi jn. Diverse 
uitvoerende werkzaamheden (vooral op het gebied van Ruimteli jke Ontwikkeling en APV/IVR) zi jn geoutsourcet.
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Jaartal Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Totaal
2016 0 0,9 0 0,9

2017 0 1 0 1

2018 1,7 0 1 2,7

2019 1 0 1,4 2,4

2020 1,9 0,7 1,9 4,6

Totaal aantal fte 4,6 2,6 4,3 11,6

Tabel 14 Uitstroomoverzicht (medewerkers in fte die pensioengerechtigde leeft i jd bereiken per jaar)

Leeftijdscategorie Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Totaal
< 25 jaar 0 1 3 4

25-34 jaar 14 3 8 25

35-44 jaar 27 12 20 59

45-54 jaar 50 15 19 84

55-59 jaar 22 8 15 45

60 jaar 3 2 6 11

61 jaar 1 1 1 3

62 jaar 2 3 4 9

63 jaar 4 0 2 6

64 jaar 2 0 2 4

65 jaar 0 2 0 2

66 jaar 0 0 1 1

67 jaar 0 1 0 1

 Totaal aantal 

medewerkers 125 48 81 254

Tabel 15 Analyse van de leeft i jdsopbouw in categorieën, in aantal medewerkers (peildatum 1-1-2017)
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7.2.  Uitgangspunt West Betuwe: 
iedereen doet en gaat mee

In artikel 59 van de Wet Arhi is geregeld dat 

voor ambtenaren in dienst van een op te 

heffen gemeente (met uitzondering van de 

gemeentesecretaris en de griffier) geldt dat zij op 

de datum van herindeling voorlopig overgaan in 

dienst van de nieuwe gemeente. Hetzelfde geldt 

voor personen met een arbeidsovereenkomst 

naar burgerlijk recht van een Gemeenschappelijke 

Regeling die met ingang van de datum van 

herindeling vervalt. Dit zijn die GR-en waaraan 

uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten die 

in zijn geheel tot een en dezelfde gemeente komen 

te behoren.

Op basis van artikel 57 van de Wet Arhi worden de 

gemeentesecretaris en griffier van de op te heffen 

gemeenten eervol uit hun ambt ontslagen3. Het 

betreft een ontslag van rechtswege met ingang 

van de datum van herindeling. De betreffende 

gemeentesecretarissen en griffiers kunnen aan 

Gedeputeerde Staten verzoeken hen voorlopig 

te plaatsen in een andere functie in dienst van de 

nieuwe gemeente.

De burgemeesters van de op te heffen gemeenten 

worden op basis van artikel 44 van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters met ingang 

van de datum van herindeling eervol uit hun ambt 

ontslagen.

 

In de implementatiefase wordt het Sociaal Plan 

uitgewerkt en vastgesteld, waarin deze en andere 

uitgangspunten over de omgang met personeel 

worden opgenomen. 

De gemeenten spreken graag de ambitie uit om 

zowel in voorbereiding als uitvoering een goed 

3 Griff iemedewerkers vallen onder art ikel 
59 van de Wet Arhi. Voor hen geldt daarmee 
dezelfde regeling als de andere ambtenaren.

werkgever te zijn voor alle medewerkers. Dat 

betekent een zorgvuldig proces, het motiveren van 

beslissingen, verwachtingen waarmaken en gelijke 

behandeling van medewerkers.

7.3.  Natuurlijk verloop biedt 
kansen op nieuwe impulsen

In de komende jaren verlaten medewerkers 

die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken 

de organisatie(s) (zie tabel 14). In totaliteit gaat 

het om een uitstroom van 11,6 fte, verspreid 

over de periode 2016-2020. De analyse van de 

leeftijdsopbouw laat zien dat de organisatie op de 

lange termijn om versterking vraagt (zie tabel 15). 

Het aantal medewerkers (166) ouder dan 45 jaar 

is aanmerkelijk hoger dan het aantal medewerkers 

(88) jonger dan 45 jaar. Het natuurlijk verloop biedt 

kansen op nieuwe impulsen. 
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De nieuwe gemeente heeft een nieuwe naam en 
nieuwe grenzen. Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samengevoegd 
tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Dit hoofdstuk 
beschrijft eerst het proces om te komen tot de naam 
van de gemeente. Hierin hebben inwoners van de drie 
gemeenten een belangrijke stem. Daarna volgt een 
visualisatie van de buitengrenzen van West Betuwe.
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8. Naam, grenzen 
en datum

8.1.  Schets proces tot naamgeving 
Eind januari 2017 hebben de drie gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal elk een 

proces vastgesteld hoe ze tot een naam voor de nieuwe gemeente komen. Dit proces ziet er als volgt uit:

Moment Stappen  
week 1-2 Formeren van een naamgevingscommissie

De naamgevingscommissie bestaat uit maximaal 9 inwoners (onder leiding van een 

onafhankelijk voorzitter) uit de drie gemeenten, met achtergronden op het terrein van 

historie, bedrijfsleven, recreatie en toerisme, cultuur, jongeren. 

week 5 t/m week 8 Voorstelronde: indienen van suggesties door inwoners 

Inwoners uit de drie gemeenten mogen gemeentenamen voorstellen.

week 9 t/m 13 Suggesties terugbrengen tot drie gemeentenamen

Uit de voorgestelde namen door inwoners kiest de naamgevingscommissie drie 

mogelijke gemeentenamen.

week 13 t/m week 15 Stemronde nieuwe gemeentenaam

Inwoners mogen stemmen op één van de drie gemeentenamen. 

week 16 Bekendmaking uitslag stemronde

De uitkomst stemming voorleggen in de stuurgroep West Betuwe en bekendmaken in 

een persconferentie. 

week 21-22 Vaststelling nieuwe gemeentenaam

De drie gemeenteraden stellen de naam van de nieuwe gemeente vast. 

week 22 Vastleggen van de naam in het herindelingsadvies

Tabel 16 Overzicht proces tot naamgeving (week 1-week 22)
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Figuur 4. Buitengrenzen van de nieuwe gemeente
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8.2.  Vaststelling naam 
fusiegemeente

Geslaagd interactief proces

Gelijktijdig met de vaststelling van het hiervoor 

weergegeven naamgevingsproces hebben de 

drie gemeenteraden daarbij als randvoorwaarde 

bepaald, dat de huidige drie gemeentenamen 

niet als naam voor de nieuwe fusiegemeente in 

aanmerking zouden mogen komen.

In totaal werden in februari door de inwoners 

via de website www.fusiegnl.nl, e-mail en 

schriftelijk maar liefst 560 unieke suggesties 

voor een nieuwe gemeentenaam ingediend. Een 

naamgevingscommissie van negen inwoners, onder 

leiding van een onafhankelijk voorzitter, boog zich 

over de inzendingen en koos daar drie keuzenamen 

uit:

 ● Waal en Linge

 ●  Betuwewaard

 ●  West Betuwe

Gedurende de periode van 3 tot en met 19 april 

werden deze drie namen in stemming gebracht. 

Inwoners van 12 jaar en ouder konden een stem 

uitbrengen op hun voorkeursnaam. Dat kon 

wederom via www.fusiegnl.nl, e-mail en schriftelijk. 

Het schriftelijk stemmen kon via inzending van 

een in de huis-aan-huisbladen opgenomen 

stemformulier of het inleveren van dit formulier 

tijdens GNL-inloopavonden en speciale zittingen in 

de verschillende verzorgingshuizen.

In totaal werden 2.357 geldige stemmen uitgebracht.

Naam Aantal stemmen %
Waal en Linge 572 24,3

Betuwewaard 762 32,3

West Betuwe 1.023 43,4

Totaal 2.357 100

Formele besluitvorming

Begin juni hebben de gemeenteraden formeel 

besloten de uitslag van deze stemming te volgen. 

De naam van de nieuwe gemeente is officieel: West 

Betuwe.

8.3.  De buitengrenzen 
van West Betuwe 

De buitengrenzen van de huidige gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vormen de 

buitengrens van West Betuwe.

Figuur 4 geeft de gemeentegrenzen van West 

Betuwe weer. 

8.4.  De herindelingsdatum
De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019. 
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De Rijksoverheid stelt inhoudelijke en procesmatige 
kaders voor een herindeling. Elk herindelingsadvies 
wordt getoetst aan vijf criteria: draagvlak, interne 
samenhang dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht, 
evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid. 
De provincie Gelderland heeft ook kaders geformuleerd 
voor sterk bestuur van gemeenten. Dit hoofdstuk 
beschrijft hoe de nieuwe gemeente voldoet aan deze 
criteria en kaders.
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9. Toetsing aan 
beleidskaders

9.1.  Toetsingscriteria beleidskader ministerie van BZK
In de Wet Arhi is geregeld hoe achtereenvolgens gemeente- en provinciebesturen en de minister van BZK 

de voorbereiding tot een herindelingsregeling ter hand kunnen nemen en welke procedureregels in dat 

verband in acht genomen moeten worden. Het Rijk speelt hierbij een belangrijke rol, want een voorstel tot 

wijziging van de gemeentelijke indeling geschiedt bij wet. Op 28 mei 2013 heeft de minister van BZK het 

vigerende ‘Beleidskader Gemeentelijke Herindeling’ aan de Tweede Kamer gezonden. Dit beleidskader 

geeft de inhoudelijke en procesmatige kaders aan voor gemeentelijke herindeling. De minister toetst elk 

herindelingsadvies aan vijf criteria (in onderlinge samenhang), om te beoordelen of en op welke manier een 

herindelingsadvies tot een wetsvoorstel leidt. 

Het beleidskader kent de volgende criteria waaraan wordt getoetst: 

 ● Draagvlak. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lokaal bestuurlijk (gemeenteraden), regionaal 

(buurgemeenten, provincie) en maatschappelijk draagvlak (inwoners en maatschappelijke organisaties).

 ● Interne samenhang, dorps- en kernenbeleid. De nieuwe gemeente heeft een logische interne 

samenhang tussen kernen die identiteit geeft (sociaal, cultureel, economisch) aan de nieuwe 

bestuurlijke eenheid. 

 ● Bestuurskracht. De nieuwe gemeente is in staat om maatschappelijke opgaven op te pakken en 

wettelijke taken adequaat te vervullen, waarbij recht wordt gedaan aan en in het belang wordt 

gehandeld van haar maatschappelijke omgeving. 

 ● Evenwichtige regionale verhoudingen. De nieuwe gemeente is een krachtige bestuurlijke partner 

die een meerwaarde kan leveren bij regionale opgaven en taken, samen met andere gemeenten, 

intergemeentelijke samenwerkingen en de provincie. 

 ● Duurzaamheid. De nieuwe gemeente is toekomstbestendig en krachtig genoeg om voor langere 

periode autonoom te zijn en niet binnen afzienbare tijd weer in een herindelingsdiscussie te belanden.

In de onderstaande paragrafen staat hoe West Betuwe, de nieuwe gemeente die ontstaat door een 

herindeling van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, voldoet aan deze criteria.
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9.2.  Criterium 1: draagvlak
Lokaal bestuurlijk draagvlak

Bij lokaal bestuurlijk draagvlak gaat het om 

draagvlak onder colleges en gemeenteraden van 

de betrokken gemeenten voor het voorstel voor de 

herindeling. 

Met de principebesluiten van de gemeenteraden 

van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal op 

6 oktober 2016 om samen de bestuurlijke fusie 

aan te gaan, is aan dit criterium voldaan. De 

principebesluiten zijn bevestigd door vaststelling 

van het herindelingsontwerp in de drie raden op 16 

maart 2017. Zij hebben op eigen initiatief en met 

eigen argumenten voor de herindeling gekozen. 

Zie ook hoofdstuk 3 met de motieven voor de 

herindeling en het proces van besluitvorming. 

Regionaal bestuurlijk draagvlak 

Een herindeling heeft invloed op de positie van 

omliggende en naburige gemeenten en op de 

bestuurlijke verhoudingen in een regio. Het kabinet 

verzoekt gemeenten om bij een herindeling de 

omliggende of anderszins betrokken gemeenten te 

vragen een zienswijze in te dienen. Als gemeenten 

besluiten een negatieve zienswijze van een 

omliggende gemeente niet over te nemen, vraagt 

het kabinet om een onderbouwing waarom hiervoor 

gekozen is. 

De afgelopen tijd hebben de drie gemeenten op 

reguliere momenten van ontmoeting of overleg met 

bestuurlijke partners in de regio meerdere malen 

gesproken over de voorgenomen herindeling. 

Nadat het herindelingsontwerp op 16 maart 2017 

is vastgesteld zijn de omliggende en naburige 

gemeenten in de gelegenheid gesteld om 

zienswijzen kenbaar te maken. In de periode van de 

zienswijzeprocedure is de stuurgroep West Betuwe 

in gesprek gegaan met de colleges van B&W van 

de omliggende gemeenten: Gorinchem, Leerdam, 

Culemborg, Buren, Maasdriel, Tiel, Zaltbommel, 

Nederbetuwe, Giessenlanden en West Maas 

en Waal. Daarbij is ingegaan op de visie van de 

omliggende gemeenten op de herindeling van de 

gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

en aandachtspunten daarbij. Ook de mogelijke 

gevolgen voor samenwerkingsverbanden met de 

betreffende gemeenten zijn aan de orde gekomen. 

De bestuurlijke gesprekken met omliggende 

gemeenten zijn in goede harmonie verlopen. Vanuit 

de gemeenten zijn ook geen zienswijzen ontvangen 

die duiden op een gebrek aan regionaal bestuurlijk 

draagvlak. 

Maatschappelijk draagvlak 

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor 

het betrekken van inwoners, ondernemers 

en (maatschappelijke) organisaties in 

het herindelingsproces. Zij hebben een 

inspanningsverplichting om te investeren in het 
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maatschappelijk draagvlak. Van gemeenten 

wordt verlangd om onderzoek te (laten) doen 

naar het maatschappelijk draagvlak en in het 

herindelingsadvies aandacht te besteden aan de 

wijze waarop dat heeft plaatsgevonden. 

De drie gemeenten hebben afzonderlijk elk 

een uitgebreid, open en transparant traject 

van informeren en consulteren over de 

herindeling doorlopen. Hierna zijn per gemeente 

de inspanningen en het resultaat daarvan 

weergegeven. De gemeenten hebben ook 

gemeenschappelijk inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties betrokken, onder 

andere in de burgeravonden, ondernemersavond 

GNL1 en inloopavonden.  

Burgeravonden en ondernemersavond

Begin 2017 zijn in elke kern van de nieuwe 

gemeente burgeravonden georganiseerd. De 

gespreksleiders van de avonden waren burgers uit 

de gemeenten zelf die hiervoor benaderd waren. 

Bij vrijwel elke burgeravond was een burgemeester 

aanwezig van een andere gemeente dan waar 

de kern toe behoort. In de burgeravonden is 

aan inwoners teruggegeven op welke wijze hun 

bijdragen uit eerdere inwonersbijeenkomsten zijn 

benut. Ook is - aan de hand van diverse stellingen - 

besproken hoe er samen voor gezorgd kan worden 

dat de identiteit en leefbaarheid van de kernen 

behouden blijft. Er is verder gesproken over de 

kenmerken en ambities van de nieuwe gemeente. 

Daarnaast zijn inwoners geïnformeerd over het 

verdere proces en hoe ze hierin worden betrokken. 

De ondernemersavond was speciaal gericht op 

1 Zie bi j lagenboek 1.G ‘Logboek draagvlak’ voor 
een overzicht van de ondernomen activiteiten ten 
behoeve van maatschappeli jk draagvlak per gemeente. 
Zie bi j lagenboek 1.H ‘Verslagen burgeravonden 
en ondernemersavond’ voor de verslagen van 
de bijeenkomsten en de ondernemersavond in 
de 26 kernen in januari en februari 2017.

ondernemend GNL. Ondernemers hebben met 

elkaar gesproken over dienstverlening in de nieuwe 

gemeente, het soort gemeente dat de nieuwe 

gemeente moet zijn, een goed vestigingsklimaat en 

de organisatiegraad van de ondernemers. Er werd 

onder andere gevraagd hoe kleine ondernemers en 

ZZP-ers betrokken kunnen blijven. Ook de ambities 

van de nieuwe gemeente - verbindend, duurzaam 

en groen - kwamen ter sprake. Meegegeven is 

dat ondernemers als specifieke doelgroep nauw 

betrokken willen blijven bij het samen bouwen aan 

een krachtige duurzame plattelandsgemeente.

Inloopavonden

Tijdens de zienswijzeprocedure van het 

herindelingsontwerp zijn inloopavonden gehouden 

in de kernen. In elke kern is een inloopmoment 

gehouden waar wethouders en burgemeesters 

vragen van inwoners over het herindelingsontwerp 

en de aanstaande herindeling hebben beantwoord. 

Ook konden inwoners van het moment 

gebruik maken om te stemmen op de nieuwe 

gemeentenaam.

Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen heeft in het voortraject 

uitvoerig aandacht besteed aan het betrekken van 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties. In het najaar van 2015 organiseerde 

de gemeente een avond voor gesprekken over 

dienstverlening. Tijdens deze avond werden 

aan zeven gesprekstafels een aantal vragen en 

stellingen over de gewenste dienstverlening van 

de gemeente (en de eventuele nieuwe gemeente). 

besproken. De gesprekstafels waren ingericht op 

inwoners, het verenigingsleven, welzijn/gezondheid/ 

ouderen, jongeren, recreatie en toerisme, 

ondernemers en dorpsraden/dorpsinitiatieven. De 

resultaten van deze avond zijn tijdens een tweede 

avond gepresenteerd en voorzien van een advies 

aan de gemeenteraad. 

In het voorjaar van 2016 werden door middel van 
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een steekproef ruim 900 inwoners geselecteerd 

waaraan werd gevraagd om aanwezig te zijn bij 

burgeravonden. Er werd met de aanwezigen over 

onder andere de dienstverlening en de mogelijke 

gevolgen van samenwerking gesproken. Uiteindelijk 

werden er geen vier maar twee bijeenkomsten 

georganiseerd vanwege het beperkte aantal 

aanmeldingen. Hierbij waren alle inwoners van de 

gemeente Geldermalsen welkom. Daarnaast was 

er een chatsessie, waarbij belangstellenden hun 

vragen over de herindeling konden stellen aan 

raadsleden. Ook konden digitaal vragen worden 

gesteld. Hiervan werd diverse malen gebruik 

gemaakt. 

Inwoners hebben zich gedurende de verschillende 

bijeenkomsten uitsproken voor de herindeling. Zij 

verwachten dat met een professioneler bestuur en 

organisatie de gemeente beter in staat is om aan 

haar opgaven te voldoen. Daarnaast vroegen de 

deelnemers aandacht voor het behoud van de eigen 

identiteit van de kernen. 

Neerijnen

Het gemeentebestuur van Neerijnen heeft 

diverse malen uitgesproken belang te hechten 

aan het consulteren van inwoners, ondernemers 

en (maatschappelijke) organisaties. Om die 

reden organiseerde de gemeente in 2016 drie 

burgeravonden. Tijdens deze bijeenkomsten is 

de gemeente met inwoners in gesprek gegaan. 

Zij zijn gevraagd om uitgangspunten en adviezen 

mee te geven richting de samenwerking met 

Lingewaal en Geldermalsen. In een afsluitende 

bijeenkomst in en rondom het gemeentehuis, de 

zogenoemde Neerijnen Top, zijn de resultaten 

besproken en gedeeld met inwoners. Naast deze 

bijeenkomsten heeft de gemeente Neerijnen via 

diverse communicatiekanalen contact gezocht met 

de samenleving. 

Uit de gesprekken met inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties blijkt dat zij zich 

betrokken voelen bij hun gemeente. Zij gaven aan 

dat zij zich kunnen vinden in een herindeling, omdat 

het tot bestuurlijke en ambtelijke krachtenbundeling 

leidt en daardoor een kwaliteitsslag gemaakt kan 

worden. Onderwerpen als woonlasten en het 

behoud van de identiteit van de kernen zijn diverse 

malen op constructieve wijze besproken. Misschien 

wel het belangrijkste dat inwoners benadrukten, was 

dat de eigen kern ook de eigen kern blijft. 

Lingewaal

In de gemeente Lingewaal zijn inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

ook diverse malen gevraagd om hun mening te 

uiten over de voorgenomen herindeling. Ook 

hier zijn verschillende bijeenkomsten gehouden, 

gericht op het verstrekken van informatie, het 

peilen van betrokkenheid en het verkrijgen van 

inzicht in belangrijke aandachtspunten voor de 

nieuwe gemeente. Inwoners gaven aan in een 

herindeling kansen te zien voor de bestuurlijke 

positie van de nieuwe gemeente richting regio 

en provincie en een kwaliteitsverbetering en 

kwetsbaarheidsvermindering van de ambtelijke 

organisatie. 

9.3.  Criterium 2: interne 
samenhang, dorps- 
en kernenbeleid 

Dit criterium gaat over de logische samenhang 

van West Betuwe en de wijze waarop de nieuwe 

gemeente haar inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties bij beleidsvorming 

en -uitvoering betrekt. 

Geografisch gezien is er sprake van een logische 

eenheid namelijk een aaneengesloten grondgebied. 

En op cultureel, maatschappelijk en ruimtelijk vlak 

vertonen de drie gemeenten veel overeenkomsten. 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben 

een vergelijkbaar karakter en vormen als geheel 

een samenhangende en coherente gemeente. 

Het zijn alle drie plattelandsgemeenten zonder 
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duidelijke centrumfunctie en ze bestaan uit diverse 

dorpjes en stadjes. Hierdoor hebben zij te maken 

met vergelijkbare (complexe) opgaven en ambities, 

zoals het behoud van het landelijke karakter en het 

versterken van bedrijvigheid, waaronder toerisme 

en recreatie. 

De samenleving in de dorpjes en stadjes van 

de drie gemeenten voelt zich betrokken bij en - 

samen met de gemeente - verantwoordelijk voor 

de leefbaarheid. In de visie op West Betuwe (zie 

hoofdstuk 4) is de verbinding met de verschillende 

kernen als belangrijke ambitie benoemd. De nieuwe 

gemeente wil de kracht uit de samenleving en het 

aanwezige zelf-organiserend vermogen benutten. 

De lokale samenleving krijgt ruimte en vertrouwen 

om zelf initiatieven te ontplooien, waarbij de 

gemeente ondersteunt daar waar nodig. De huidige 

gemeenten hebben al ruime ervaring met het 

werken met verschillende kernen, elk met een eigen 

identiteit. In de aanloop naar de herindeling en in 

West Betuwe kan uit die ervaringen worden geput 

en het kernenbeleid verder worden versterkt. 

9.4.  Criterium 3: bestuurskracht
West Betuwe moet over voldoende bestuurskracht 

te beschikken: het vermogen (bestuurlijk en 

ambtelijk) om - zonder grote afhankelijkheid van 

anderen - haar maatschappelijke opgaven en 

wettelijke taken te vervullen. 

West Betuwe heeft voldoende financiële slagkracht, 

zoals in hoofdstuk 6 is beschreven. En de 

gemeente beschikt over een robuuste ambtelijke 

organisatie, die in staat is om complexe taken 

(zoals de transformatie van het sociaal domein en 

de invoering van de omgevingswet) adequaat en 

professioneel uit te oefenen. Een gemeente die 

daarnaast minder kwetsbaar is door een grotere 

formatie en bovendien een sterkere positie op de 

arbeidsmarkt heeft. Door meer mogelijkheden tot 

specialisatie en horizontale en verticale groei, is de 

organisatie beter in staat medewerkers aan zich 

te binden. West Betuwe levert kwalitatief goede 

diensten, dicht bij haar inwoners, ondernemers 

en (maatschappelijke) organisaties. Zij geeft 

ruimte aan initiatieven vanuit de kernen en werkt 

samen met diverse partners in het oppakken van 

maatschappelijke opgaven. 

De omvang van West Betuwe stelt ook eisen 

aan het bestuur en geeft kansen voor verdere 

professionalisering van het bestuur. De verwachting 

daarbij is dat het bestuur een actieve houding heeft 

richting de regio, de provincie en het Rijk. 

In regionale, gemeentegrensoverschrijdende 

opgaven kan West Betuwe een krachtigere en 

verbindende positie innemen. Doordat West 

Betuwe een bestuurlijke eenheid vormt, die een 

groter aantal inwoners en groter grondgebied 

vertegenwoordigt, kan zij meer invloed uitoefenen 

op de regionale agenda en het realiseren van eigen 

ambities. 

9.5.  Criterium 4: evenwichtige 
regionale verhoudingen 

Met de vorming van West Betuwe moeten 

evenwichtige regionale verhoudingen ontstaan. Het 

toekomstperspectief van omliggende gemeenten 

moet niet nadelig beïnvloed worden

De drie gemeenten maken deel uit van meerdere 

samenwerkingsverbanden, op verschillende 

inhoudelijke domeinen, in verschillende 

samenstellingen en vormen, met diverse 

geografische oriëntaties. De samenvoeging zorgt 

ervoor dat West Betuwe een krachtige speler wordt 

in de diverse samenwerkingen. Met circa 50.000 

inwoners wordt de nieuwe gemeente de grootste 

binnen regio Rivierenland. Ook in vergelijking met 

de buurgemeenten in Zuid-Holland is de schaal 

van West Betuwe relatief groot. Maar de regio 

is in beweging. Zo onderzoeken de gemeenten 

Zaltbommel (27.500 inwoners in 2016) en Maasdriel 

(24.100) momenteel de gevolgen van intensieve 

69



To
et
si
ng
 a
an
 b
el
ei
ds
ka
de
rs
  |
  h
er
in
de
lin
gs
ad
vi
es
 W

es
t B

et
uw

e

70

samenwerking. En in de provincie Zuid-Holland 

bereiden verschillende gemeenten zich voor op 

een herindeling, waardoor de schaalgroottes 

dichter bij elkaar komen. Aan de westzijde bereidt 

Giessenlanden (14.600 inwoners in 2016) haar 

samenvoeging met Molenwaard (29.100) voor. 

Noordelijk gezien bereidt Leerdam een herindeling 

met Zederik en Vianen voor (tezamen ruim 50.000 

inwoners). De herindeling van Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal zorgt niet voor 

‘restproblematiek’: het veroorzaakt geen problemen 

voor andere gemeenten in de regio in het geval zij 

eventueel te maken krijgen met de noodzaak tot 

schaalvergroting.

Kortom: de gemeenten anticiperen op het in 

evenwicht houden van regionale verhoudingen. Er 

zullen zich krachtige bestuurlijke partners om West 

Betuwe heen vormen. Dat kan de samenwerking en 

initiatieven in de regio Rivierenland verbeteren. Juist 

omdat deze regio geen sterke centrumgemeente 

heeft en de gemeenten de verschillende taken 

in gezamenlijkheid moeten oppakken. De 

samenvoeging tot West Betuwe zal dan 

ook bijdragen aan de kracht in de regio. 

9.6.  Criterium 5: duurzaamheid 
De samenvoeging van Geldermalsen, Neerijnen 

en Lingewaal zorgt voor een nieuwe gemeente 

met circa 50.000 inwoners met een oppervlakte 

van ongeveer 230 km2 en 26 kernen. Zowel qua 

inwoneraantal als omvang ontstaat een krachtige 

gemeente, die over voldoende bestuurskracht 

beschikt om op langere termijn haar taken uit 

te voeren. Ook als zich verdere decentralisaties 

van taken van het Rijk en de provincie voordoen. 

De omvang stelt West Betuwe in staat om als 

volwaardige partner in de regio op te treden. 

Daarbij is het te verwachten dat West Betuwe voor 

een langere tijd zelfstandig kan voortbestaan. West 

Betuwe organiseert de taken die haar inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

direct raken op de schaal van West Betuwe. 

Ondersteunende processen organiseert West 

Betuwe op grotere schaal (100.000+ inwoners). De 

gemeenten zetten de samenvoeging in zonder dat 

zij verdere bestuurlijke opschaling in gedachten 

hebben. 

9.7.  Provinciale kaders voor Sterk 
Bestuur van gemeenten

In opdracht van de provincie Gelderland en de 

VNG Gelderland is door de adviescommissie 

De Graaf onderzoek gedaan naar “Sterk 

Bestuur in Gelderland. Dit heeft geresulteerd 

in het rapport ‘Sterk Bestuur in Gelderland: 

Verbinden, vernieuwen, versterken!’  waarin de 

adviescommissie kaders formuleert voor sterk 

bestuur van gemeenten.

Een goed functionerende gemeente - die het 

vermogen heeft om nu en in de toekomst wettelijke 

taken uit te voeren en de kwaliteit van de lokale 

leefomgeving te versterken - wordt gekenmerkt 

door: 

 ● Bestuurlijke stabiliteit

Het gemeentebestuur is bestendig en in staat 

om - ook in minder gunstige omstandigheden - 

adequaat te functioneren.  

 ● Een organisatie die kwalitatief en kwantitatief op 

orde is

De ambtelijke organisatie is robuust en 

duurzaam ingericht: de ‘zaken in eigen huis’ zijn 

goed op orde. 

 ● Een	gezonde	financiële	positie

De gemeente heeft een zodanige financiële 

positie dat zij schommelingen in het inkomsten- 

en uitgavenpatroon kan opvangen.

 ● Het vervullen van een legitieme rol

Het gemeentebestuur heeft in het nastreven 

van maatschappelijke effecten een legitieme 

rol, zowel in het vervullen van de democratische 

legitimiteit als richting samenwerkingspartners. 

 ● Inspirerend leiderschap en veranderkracht

De gemeente beschikt over voldoende 
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veranderkracht en leiderschap om, als dat nodig 

is, bestaande sturingsmechanismen los te laten 

en te kijken naar alternatieven en innovatieve 

mogelijkheden.

 ● Focus op economische krachten in de regio 

De gemeente ziet kansrijke (economische) 

ontwikkelingen, stimuleert en faciliteert deze 

en draagt actief bij aan het oppakken van 

bovenlokale vraagstukken. 

 ● Innoveren in een netwerksamenwerking

De gemeente gaat slimme 

samenwerkingsverbanden aan met inwoners, 

ondernemers, (maatschappelijke) organisaties 

en medeoverheden en kijkt daarbij over de 

gemeentelijke en bestuurlijke grenzen heen. 

De provincie Gelderland heeft in een statebrief 

(26 mei 2015, nr. 2015-007098) de aanbevelingen 

van de adviescommissie uitgewerkt in Gelderse 

kaders voor bestuurskracht. De nieuwe gemeente 

verwacht, gelet op het bovenstaande, aan 

deze kaders te kunnen voldoen en heeft daar 

in de verdere voorbereiding van de herindeling 

aandacht voor. West Betuwe is, met een gezonde 

financiële positie en gewenste innovatie in een 

netwerksamenwerking, al goed op weg.

9.8.  Conclusie
Met de voorgestelde samenvoeging van de 

gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

ontstaat een krachtige nieuwe gemeente, die 

in staat is haar wettelijke taken uit te voeren en 

maatschappelijke opgaven te vervullen. Ook is zij 

van betekenis in regionale vraagstukken. De eigen 

toetsing geeft aan dat de voorgestelde herindeling 

voldoet aan de criteria uit het ‘Beleidskader 

gemeentelijke herindeling’. 
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Na het herindelingsontwerp volgen nog diverse 
stappen voor de herindeling een feit is. Dit hoofdstuk 
geeft een doorkijk naar het verdere verloop van het 
fusieproces. Daarvoor geeft het eerst overzicht van 
de activiteiten tussen het herindelingsontwerp en 
het herindelingsadvies. Daarna geeft het inzicht in 
de wettelijke procedure die daarop volgt. Daarbij 
kunnen én willen de drie gemeenten niet zonder de 
betrokkenheid van hun inwoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) organisaties.
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10. Doorkijk op 
fusieproces

10.1.  Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies…
Na de vaststelling van het herindelingsontwerp door de drie gemeenteraden, is het herindelingsontwerp 

acht weken ter inzage gelegd voor inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, omliggende 

gemeenten en andere belanghebbenden. Iedereen kon schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over 

de voorgenomen herindeling kenbaar maken. Tijdens de inloopavonden was er ook gelegenheid om vragen 

te stellen over het herindelingsontwerp en een zienswijze in te dienen. 

De ingekomen zienswijzen zijn beoordeeld, voorzien van een reactie en in geval van feitelijke onjuistheden 

in het herindelingsontwerp ook verwerkt in het herindelingsadvies. Ook nog ontbrekende elementen, zoals 

de gemeentenaam, zijn toegevoegd aan het herindelingsadvies. Na vaststelling van het herindelingsadvies 

door de drie colleges (op 30 mei 2017), wordt het herindelingsadvies op 15 juni ter besluitvorming aan de 

gemeenteraden voorgelegd. 

Nadat het herindelingsadvies door de raden is vastgesteld, wordt het advies toegezonden aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, met het verzoek om deze (voorzien van een (positieve) 

zienswijze) toe te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
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De exacte planning is in onderstaande tabel weergegeven. 

Wat  Wie  Wanneer 
Technische toelichting herindelingsontwerp aan gemeenteraden 

(in gezamenlijke bijeenkomst) 

stuurgroep en 

regieteam

9 maart 2017

Vaststellen herindelingsontwerp gemeenteraden 16 maart 2017

Verzenden herindelingsontwerp aan Gedeputeerde Staten van 

de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland 

17 maart 2017 

Ter inzage leggen van herindelingsontwerp  colleges van B&W 24 maart 2017 t/m 18 

mei 2017

Verwerken van zienswijzen m.b.t. het herindelingsontwerp   regieteam en 

stuurgroep 

19 mei 2017 t/m 23 

mei 2017 

Toevoegen elementen (o.a. gemeentenaam) aan 

herindelingsadvies 

regieteam en 

stuurgroep

19 mei 2017 t/m 23 

mei 2017

Vaststellen herindelingsadvies colleges van B&W 30 mei 2017

Vaststellen herindelingsadvies gemeenteraden 15 juni 2017

Toezenden herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van 

de provincie Gelderland 

16 juni 2017

Toezenden herindelingsadvies met provinciale zienswijze van 

Gedeputeerde Staten aan het Ministerie van BZK 

GS provincie 

Gelderland

vóór 1 juli 2017

Tabel 17 Overzicht planning van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

10.2.  …en van wetsvoorstel naar wet
Op basis van het herindelingsadvies en de provinciale zienswijze besluit de minister van BZK over het doen 

van een wetsvoorstel voor de herindeling. Binnen maximaal vier maanden na ontvangst stelt de minister 

een voorstel op ter bespreking in de ministerraad. Na besluitvorming wordt de Raad van State gevraagd 

om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Vervolgens volgt behandeling van het wetsvoorstel in de 

Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit totale proces duurt circa anderhalf jaar. 

Na publicatie van de wet in het Staatsblad, treedt de wet in werking. De officiële startdatum van de nieuwe 

gemeente is vervolgens op 1 januari van het jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet. Voor de 

nieuwe gemeente is dat op 1 januari 2019. 

Onderstaand zijn de activiteiten weergegeven. 

Wat Wie Wanneer
Opstellen wetsontwerp  Ministerie van BZK

Besluit nemen over voorleggen wetsvoorstel aan Ministerraad  Minister van BZK

Besluit nemen over wetsvoorstel   Ministerraad

Advies opstellen over wetsvoorstel  Raad van State

Behandelen van en besluiten over wetsvoorstel  Tweede Kamer

Behandelen van en besluiten over wetsvoorstel  Eerste Kamer 

Gemeenteraadverkiezingen nieuwe gemeente  november 2018

Start nieuwe gemeente 1 januari 2019

Tabel 18 Overzicht planning van wetsvoorstel naar wet 75
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11. Conclusie

Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente West Betuwe met circa 50.000 inwoners, een oppervlakte 

van ongeveer 230 km². Met 26 kernen, die elk een eigen identiteit hebben en worden gekenmerkt door 

goede sociale cohesie. Een nieuwe gemeente die kan worden gekarakteriseerd door begrippen als: groen, 

agrarisch, duurzaam, leefbaar, kerngericht, dichtbij en bedrijvig. Die bovendien krachtig is om haar opgaven 

uit te voeren. 

De toegevoegde waarde van de herindeling ligt in: 

 ●  Het beter kunnen inspelen op de veranderende samenleving en bestuurlijke omgeving waarin 

samenwerking met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties centraal staat. 

 ●  Het meer (en krachtiger) aandacht kunnen geven aan het behouden en zo mogelijk versterken van de 

leefbaarheid in de kleine kernen via kernenbeleid.

 ●  Het vergroten van de bestuurlijke invloed binnen onder andere de regio Rivierenland en de provincie 

Gelderland. 

Met dit herindelingsontwerp geven de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een schets van 

hun gezamenlijke toekomst. Een toekomst van gebundelde kracht waardoor ze samen nog aantrekkelijker 

zijn voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 

Samen op weg, om groots te zijn in kleinschaligheid. 
Krachtig door dichtbij te blijven. 
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