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1. Inleiding

1.1 Aanleiding voor dit Herindelingsontwerp

Meer en meer is in bestuurlijk Nederland duidelijk geworden dat lokale
overheden de samenwerking met elkaar moeten zoeken. 7o ook de gemeenten
Aalburg, Werkendam en Woudrichem. In de afgelopen jaren is de samenwerking
tussen deze gemeenten dan ook gegroeid naar een "niet-vrijblijvende"
samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: toerisme & recreatie,
cultuur, economie, veiligheid en rampenbestrijding. Het werd tijd voor
besprekingen tussen de gemeenten over een toekomstig einddoel in de
samenwerking. Zoals een ambtelijke fusie of herindeling. Het programma
Veerkrachtig Bestuur van de provincie was een belangrijke factor in deze
besprekingen.

De provincie Noord-Brabant is al enige tijd voorstander van een
samenvoeging
Om dit proces te ondersteunen hebben Gedeputeerde Staten een externe
procesbegeleider beschikbaar gesteld: Prof. Dr. C,P. Veerman. In zijn rapport
bepleit hij een bestuurlijke fusie tussen de drie gemeenten als de best passende
oplossing voor de bestuurlijke situatie waarin het gebied verkeert. Gedeputeerde
Staten onderschrijven deze mening. In paragraaf 3.2 staat meer over het
standpunt van de provincie.

De gemeenteraden besloten om gezamenlijk een proces tot bestuurlijke
fusie per 1 januari 2O19 op te pakken
Dit besluit namen de drie gemeenteraden in de raadsvergaderingen van
september/oktober 2015. De volgende stap namen de gemeenteraden in januari
2016. Toen namen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een
principebesluit tot herindeling. Met als doel om l januari 2019 een nieuwe
gemeente te vormen. In diezelfde raadsvergadering stelden ze het "Plan van
Aanpak Gemeentelijke herindeling Aalburg, Werkendam, Woudrichem" vast.
Onderdeel van dat plan zijn het Herindelingsontwerp en het Herindelingsadvies.
Dit zijn wettelijk verplichte onderdelen van een herindeling.

Dit is het Herindelingsontwerp
Daarmee zetten de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een eerste
stap in het wettelijk traject voor de vorming van één nieuwe gemeente.
Na terinzagelegging en een reactie op eventuele zienswijzen brengen de
gemeenteraden een Herindelingsadvies uit.
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1.2 Wetteliik kader

Een herindeling is - onder andere - een juridisch proces. Daarom hieronder de
wetten en regelgeving die van belang zijn in dit proces.

Volgens de Grondwet wordt een nieuwe gemeente bij wet ingesteld
Dat staat in artikel 123, eerste lid van de Grondwet. Voor het opheffen van de
drie gemeenten en het vormen van een nieuwe gemeente, moet dus een aparte
wet gemaakt worden.

In de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) staan de
procedureregels
In die wet staat bijvoorbeeld hoe de betrokken gemeente- en provinciebesturen
en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voorbereiding
tot een herindelingswet moeten aanpakken. Dit Herindelingsontwerp maakt daar
deel van uit, Datzelfde geldt voor het genoemde Herindelingsadvies. De Wet arhi
schrijft niet voor welke onderwerpen in het Herindelingsontwerp en -advies aan
de orde moeten komen.

Het Herindelingsadvies wordt getoetst door de provincie en het kabinet
Het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2013 geeft wel enkele criteria
waaraan het herindelingsadvies moet voldoen. In het Herindelingsadvies moeten
in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Het bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak.
De interne samenhang.
Het dorps- en kernenbeleid.
De bestuurskracht van de nieuwe gemeente.
De evenwichtige regionale verhoudingen.
Duurzaamheid.
Een onderzoek naar de financiële gevolgen.

a

a

a

a
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De provincie houdt toezicht op het herindelingsproces
Volgens de Wet arhi (artikel 79 lid 2) moeten de gemeenten overleggen met de
provincie over een herindeling. Dit overleg kan bijvoorbeeld gaan over de
voortgang en eventuele knelpunten. Artikel 21 lid 1geeft de provincie het recht
om besluiten aan te wijzen die eerst goedgekeurd moeten worden door de
provincie, Een reden om een besluit niet goed te keuren kan zijn dat het besluit
tegen het financieel belang van de gemeenten of de nieuwe gemeente ingaat.
Normaal gesproken komen dit soort punten naar boven tijdens het bestuurlijk
overleg tussen gemeenten en provincie.

De procedure van de herindeling gaat in acht stappen:

Stap 1: De gemeenteraden stellen het Herindelingsontwerp vast.

Stap 2: De gemeenten leggen het Herindelingsontwerp ter inzage. Iedereen, ook
omliggende gemeenten, mag hier dan op reageren. Hier is acht weken de tijd
voor.

Stap 3: Na die acht weken reageren de gemeenten op de ingekomen
zienswijzen. Daarnaast vindt er bestuurlijk overleg plaats met de
buurgemeenten. Daarvan wordt dan ook verslag gedaan.

Stap 4: Het Herindelingsontwerp wordt omgezet in een Herindelingsadvies. Dit
advies wordt aan de betrokken gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd.

Stap 5: Nadat de gemeenteraden het advies hebben vastgesteld wordt dit
toegestuurd aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant. GS
sturen het advies en hun zienswijze door naar de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Stap 6: De minister beslist binnen vier maanden of hij een wetsvoorstel voorlegt
aan de ministerraad. Bij instemming wordt het ter advies doorgezonden aan de
Raad van State.

Stap 7: Het formele wetgevingstraject. Dat moet uiteindelijk leiden tot
vaststelling van de wet door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Die procedure duurt ongeveer 1,5 jaar.

Stap 8: Na de publicatie van de wet in het Staatsblad, treedt deze in werking.
Maar de officiële startdatum van de nieuwe gemeente is altijd op 1 januari na de
datum van inwerkingtreding van de wet.

Inwoners kiezen een nieuwe gemeenteraad vóór de herindeling
Als de herindelingsdatum l januari 2019 wordt zijn de verkiezingen in november
2018. Dit betekent een iets langere zittingsduur van de huidige zittende
gemeenteraden. De reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaan in
de drie gemeenten dan niet door.

1.3 Leeswiizer

Dit is het Herindelingsontwerp van deze drie gemeenten. Allereerst, in hoofdstuk
2, een korte schets van de drie herindelingsgemeenten. Aansluitend worden in
hoofdstuk 3 de motieven voor deze herindeling beschreven. Daarbij wordt onder
meer ingegaan op de landelijke en provinciale context en de voorgeschiedenis
van de samenwerking tussen de betrokken gemeenten. Hoofdstuk 4 gaat in op
de naam van de nieuwe gemeente, het beoogde tijdstip van de herindeling, de
ligging en tenslotte de opgaven waar de nieuwe gemeente voor staat. De
toetsing aan het rijksbeleidskader komt aan bod in hoofdstuk 5. De financiële en
de personele gevolgen worden behandeld in hoofdstuk 6. Het laatste hoofdstuk
van het Herindelingsontwerp, hoofdstuk 7, gaat over de vervolgprocedure.
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2. D eherindelingsgemeenten

Z.LHet Land van Heusden en Altena

Drie gemeenten vormen samen het Land van Heusden en Altena
De herindelingsgemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem liggen aan de
noordrand van de provincie Noord-Brabant. Ze grenzen aan de provincies Zuid-
Holland en Gelderland. De gemeenten zijn een geografische eenheid, omsloten
door: de rivieren de Boven- en Nieuwe Merwede, de Afgedamde Maas, het
kanaal de Bergsche Maas en het natuurgebied De Biesbosch.

Die rivieren en het water hebben ons gevormd
De vorming van het landschap en de activiteiten van de bewoners door de
eeuwen heen zijn nauw verbonden met het water. Het landschap heeft zich
ontwikkeld onder invloed van de rivieren en de aanvoer en afzetting van
riviersedimenten. Landschapselementen als dekzandruggen, komgronden, oude
wielen en rivierlopen getuigen hiervan. Ook kenmerkend zijn de vele kilometers
dijk rond het laaggelegen polderland, dat binnendijks door een uitgebreid net
van sloten ontwaterd wordt.

Stroomruggen en komgronden bepalen het reliëf. Op de hoger gelegen
stroomruggen ontwikkelden zich vestigingsplaatsen en zijn de kernen ontstaan.
De komgronden zijn vaak agrarisch in gebruik. Een bijzondere stroomrug tussen
de grote rivieren is die van de Alm die nog steeds kronkelend naar het westen
stroomt. Op de meest natte gronden zijn nog steeds beeldbepalende elementen
als griendbos en eendenkooi te vinden.

Buitendijks zien we de uiterwaarden als het overstromingsgebied van de
rivieren, In de gemeenschappelijke geschiedenis van het gebied hebben de
bewoners in het gehele gebied regelmatig te kampen gehad met grote
overstromingen. De bekendste daarvan, maar zeker niet de laatste, was de Sint
Elisabethvloed van 1421.
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2.2Gemeente Aalburg

In de gemeente Aalburg woonden op 1 januari 2OL613.009 inwoners op een
grondgebied van 5.316 hectare. Aan de noord- en oostzijde wordt de gemeente
begrensd door de Afgedamde Maas. Aan de zuid- en zuidoostzijde van de
gemeente liggen de wateren de Bergsche Maas en het Heusdens Kanaal. Aan de
westzijde grenst de gemeente Aalburg aan de gemeente Werkendam en meer
aan de noordzijde, nabij het Pompveld, en ook in noordoostelijke richting aan de
gemeente Woudrichem (

).

Gemeente Aalburg bestaat uit zeven kernen:
De kerkdorpen Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen
en Wijk en Aalburg. De laatstgenoemde kern, Wijk en Aalburg, is veruit de
grootste kern binnen de gemeente en telt ruim 6.000 inwoners. In onderstaande
tabel is het inwonertal nader gespecificeerd (per 1 januari 2016).

De gemeente Aalburg is zeer oud. Al in 850 wordt melding gemaakt van de
dorpen Eethen en Meeuwen. Het dorp Aalburg is zelfs nog ouder. In de periode
tot t42l volgen de overige dorpen en buurtschappen.

Babyloniënbroek 409 inwoners
Drongelen 377 inwoners
Eethen 790 inwoners
Genderen 1.727 inwoners
Meeuwen 719 inwoners
Veen 2.670 inwoners
Wijk en Aalburq 6.317 inwoners

Aantal inwoners kern
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Ruimtelijke kenmerken

Het grondgebied van Aalburg kent grote contrasten
Op de hoger gelegen stroomruggen vormden de eerste bewoners
vestigingsplaatsen. De afwisseling van de diverse vormen van grondgebruik en
de aanwezigheid van bebouwing (kernen) zorgen voor een relatief kleinschalige
structuur. Dit contrasteert sterk met de openheid van de naastgelegen
komgebieden, Doordat de wegen de natuurlijke ondergrond volgen hebben deze
vaak een grillig verloop. De aanwezige natuurlijke beplanting kent een grote
variatie.

Aalburg heeft een karakteristiek landschap
Op de stroomruggen langs de dijk van de Afgedamde Maas zijn de grotere
dorpen binnen Aalburg ontstaan. Deze worden afgewisseld met boomgaarden,
akkers, weilanden en kleinschalige bedrijvigheid. Vanaf de oude dijk bestaan
prachtige doorzichten naar het achterland, de rivier en de uiterwaarden. De
dijken binnen Aalburg kenmerken zich door een karakteristieke dijkbebouwing.
Het riviersysteem van de Maas en de Alm was tot circa 1000 - 700 jaar geleden
actief en heeft zich tot die tijd meerdere malen verlegd. Zo is het Oude Maasje
bij Drongelen een overblijfsel van de Oude Maas die in de Romeinse tijd het
meeste water in het gebied transporteerde.
Het beeld van de uiterwaarden langs de Afgedamde Maas en Bergsche Maas is
kleinschalig. Dat komt door de bosjes, afgravingen, stroomgeulen en
oeverwallen die je daar vindt. Toch is in grote delen van het huidige landschap
de ontstaansgeschiedenis van de gemeente Aalburg nog steeds herkenbaar.
Ondanks alle veranderingen door de eeuwen heen.
Kloosters speelden een belangrijke rol in de ontginning van het grondgebied.
Vooral de abdij van Sint Truiden, maar ook die van Berne en veel later het
Heusdense klooster Mariënkroon. Ze hebben een grote rol gespeeld in het
ontstaan van de agrarische samenleving van de gemeente Aalburg.

De gemeente Aalburg is goed bereikbaar
De gemeente Aalburg is bereikbaar via de Provincialeweg-Zuid (N283) en
Provincialeweg-Oost (N267). Deze sluiten aan op de Rijkswegen 427 en 459.
Ook kent de gemeente een veerverbinding tussen Drongelen en Waalwijk. Naar
de provincie Gelderland zijn er aansluitingen via de keersluis bij Wijk en Aalburg
(N831) en een veerverbinding tussen Veen en Aalst. De digitale bereikbaarheid
van het buitengebied via glasvezel wordt verbeterd. De mogelijkheden worden
nu onderzocht.

Economische kenmerken

Eind 2015 telde de gemeente Aalburg 4463 banen en 1304 economische
vestigingen.

Vroeger was er vooral veeteelt en akkerbouw
Veeteelt en akkerbouw vormden tot de economische crisis in de periode 1930 -
1940 de voornaamste inkomstenbron binnen de gemeente Aalburg. Een
belangrijke impuls in de economische ontwikkeling werd ingegeven toen het
gebied beter bereikbaar werd. Dat kwam door de Merwedebrug nabij
buurgemeenten Werkendam en Woudrichem. Daaraan voorafgaand kwam de
ruilverkaveling in beeld. Vanaf 1955 is het Land van Heusden en Altena definitief
in cultuur gebracht.

Later bloeiden handel en transport op
Bloeiende handelsondernemingen op het gebied van bloemen, planten, boter,
kaas en eieren werden van de grond getild.

De laatste tijd geeft recreatief toerisme de economie een impuls
Deze ontwikkeling richt zich vooral op de beleving van natuur, landschap,
cultuurhistorie, rust, ruimte en water. Kernbegrippen zijn kleinschaligheid en
diversiteit, waarbij kwaliteit en eigenheid belangrijker zijn dan kwantiteit. De
buitenwateren van Aalburg worden vooral gebruikt voor watersport.
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Denk aan zeilen, surfen en lichte motorboten. Vanwege de waardevolle
buitendijkse natuur en de hier aanwezige stilte zijn de buitenwateren van
Aalburg hier erg geschikt voor. Een aantal kernen beschikt over kleinschalige
havenfaciliteiten. Dit kan omdat ze aan de Afgedamde en de Bergsche Maas
liggen.
De recreatie in het agrarisch gebied is gericht op natuur- en landschapsbeleving.
Bijvoorbeeld recreatief medegebruik zoals routes voor wandelen, fietsen en
paardrijden. Meest aansprekend op dit terrein zijn natuurgebied Het Pompveld,
het lint van Babyloniënbroek en de Marianne Vos Fietsroute.

Uniek in Aalburg
Binnen de gemeente zijn geen grote publieksaantrekkende recreatieve
voorzieningen of gebieden. Wel zijn er sinds enkele jaren enkele grootschalige
evenementen zoals het Marianne Vos Wielerfestival (UCI-wedstrijd).
Ook uniek in Aalburg is het Wijkerzand. Dat hoort bij het natuurgebied De
Wijkse Waard aan de Afgedamde Maas. Het natuurgebied is maatschappelijk
eigendom van alle mensen die hier geboren zijn en een huis hebben. Zij worden
de schaargerechtigden genoemd. Het beheer van dit 65 hectare grote gebied is
in handen van de schaarmeesters. Zij komen aan hun naam omdat zij het
inscharen van het vee regelen. Dat is het vee laten grazen op basis van een
pachtovereenkomst. Hier broedt onder meer de grootste groep tureluurs van de
provincie Noord-Brabant.

Maatschappel¡jke kenmerken

De bevolking van de gemeente Aalburg neemt toe
De verwachting is dat deze groei van de bevolking in ieder geval zal aanhouden
tot 2030. Ondanks de vergrijzing die ook in de gemeente Aalburg zichtbaar is.

De gemeente Aalburg speelt zo goed en zo snel mogelijk in op deze
ontwikkelingen
Inwoners kunnen gebruikmaken van tal van voorzieningen, waaronder
zorgcentra. Bijvoorbeeld modern zorgcentrum "Maaswaarden" in Wijk en
Aalburg.
Daarnaast biedt Aalburg op maat toegesneden mogelijkheden. Denk hierbij aan
mantelzorg. Ook de woningbouw blijft via regionale afstemming op peil.

Inwoners van Aalburg kijken naar elkaar om (nabuurschap)
Bijna elke kern heeft een goed functionerende dorpsraad. De kerken en daaraan
verbonden activiteiten vervullen ook een voorname rol binnen de kernen. Ook
binnen de kerkelijke gemeenten zijn de mensen zeer hulpvaardig. Het
gemeentelijk project "Samen Doen" speelt waar mogelijk hierop in. Veel
Aalburgers doppen het liefst hun eigen boontjes. Problemen lost men normaal
gesproken zelf op.

Onderwijs en sport versterken het wij-gevoel
Daarom willen ook de kleinere dorpen hun scholen behouden. Vaak kennen deze
gebouwen een veelzijdige functie voor de inwoners. In Wijk en Aalburg zijn twee
middelbare scholen: het Willem van Oranje College en het Da Vinci College.
Daarnaast kunnen inwoners in de gemeente Aalburg gebruikmaken van
uiteenlopende sportvoorzieningen: van een overdekt zwembad samen met de
gemeente Woudrichem, de wielersport in brede zin tot een relatief groot aantal
voetbalverenigingen.
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2.3 Gemeente Werkendam

De gemeente Werkendam is de meest noordelijke gemeente in de provincie
Noord-Brabant. Ze bestrijkt het westen van het Land van Heusden en Altena. In
de gemeente Werkendam woonden op 1 januari 2076 26.475 inwoners op een
grondgebied van 12.176 hectare (bekiik een kaart van Werkendam via:

).

Gemeente Werkendam bestaat uit vijf kernen:
Werkendam, Sleeuwijk, Dussen, Hank en Nieuwendijk. De vijf kernen liggen aan
de oostzijde van de gemeente. De noord- en westgrens wordt gevormd door de
Boven-Merwede en Nieuwe Merwede. Aan de westkant ligt het natuur- en
recreatiegebied de Biesbosch. De zuidgrens is de Bergsche Maas. Aan de
oostzijde grenst de gemeente aan de gemeenten Aalburg en Woudrichem. De
gemeente wordt van boven naar beneden doorkruist door de Rijksweg 427
( Utrecht-Breda ).

In onderstaande tabel is het inwonertal nader gespecificeerd (per l januari
20 16).

Werkendam 11.201 inwoners

Sleeuwijk 5,445 inwoners

Nieuwendijk 3.510 inwoners
Dussen 2.435 inwoners

Hank 3.884 inwoners
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Ruimtelijke kenmerken

Water heeft het landschap gevormd
Het water is van grote invloed geweest op de ontstaansgeschiedenis en
ontwikkeling van Werkendam.
om de voortdurende dreiging van overstroming tegen te gaan, werden al vanaf
de 11e eeuw dijken aangelegd. De dijken zijn kenmerkend voor de gemeente.
Tíjdens de st. Elizabethsvloed van l42L braken de dijken en ging met name het
westelijke deel van het gebied verloren. Er ontstond een uitgestrekte
getijdendelta, waar onder invloed van de getijdenstromen een kleilaag werd
afgezet.

Deze ontwikkeling heeft op het grondgebied van werkendam een tweedeling
veroorzaakt. Direct ten westen van de Kornsche Dijk bevindt zich de randzone
van het getijdengebied waar het reliëf sterk is afgevlakt.
Ten westen van de Buitendijk is het oorspronkelijke gebied sterk geërodeerd en
vervolgens afgedekt door een dikke laag getijdenklei. De kreken en killen die het
gebied doorsnijden getuigen hiervan.

De Noordwaard is ingepolderd en later weer ontpolderd
Oorspronkelijk had dit gebied hetzelfde karakter als de Biesbosch. Door
inpoldering is veel landbouwgrond ontstaan. Recent is een groot deel van dit
gebied (de Noordwaard) ontpolderd ten behoeve van Ruimte voor de Rivier.

De gemeente Werkendam is goed bereikbaar
De 427 zorgt voor een goede bereikbaarheid van de gemeente en de rest van
het Land van Heusden en Altena. De provinciale wegen N283 (Hank-Dussen-
wijk en Aalburg) en de N322 (vanaf de A27 richting Zaltbommel) zijn belangrijk
voor de ontsluiting. Ook Werkendam kent veerverbindingen: Dordrecht-
Werkendam, Dussen-Waspik, en d rie voet/fietsverbind ingen. De digitale
bereikbaarheid van het buitengebied via glasvezel wordt verbeterd. De
mogelijkheden worden nu onderzocht.

Economische kenmerken

Eind 2015 telde de gemeente werkendam 9170 banen en 2270 economische
vestigingen. Er zijn 549 banen per 1000 inwoners in de categorie van 15-64
Jaar.

Werkendam is een vestigingsplaats voor diverse typen bedrijven
Dat komt door de ligging op een kruispunt van weg en water. Meerdere grotere
bedrijventerreinen liggen bij de kern werkendam. Hier is ook een regionaal
bedrijventerrein in ontwikkeling. Bij de andere kernen liggen enkele meer
kleinschalige bed rijventerrei nen.
Werkendam geniet bekendheid als thuishaven van een grote binnenvaartvloot.
Rond de havens heeft zich een breed scala van ondernemingen gevestigd gericht
op de maritieme sector. Werkendam Maritime Industries is het cluster van de
bedrijven in de scheepsreparatie en -afbouw.
Ook is Werkendam een vestigingsplaats van diverse bedrijven in de weg- en
waterbouwkundige sector. Daarnaast is de landbouwsector nadrukkelijk
vertegenwoordigd in de uitgestrekte polders van deze plattelandsgemeente.

fn Werkendam is een levendige recreatieve sector
Belangrijk daarin zijn het Nationaal Park De Biesbosch, recreatiepark De
Kurenpolder in Hank en de uitgebreide fiets- en wandelmogelijkheden. Er zijn
diverse mogelijkheden om vanuit de jachthavens per boot de Biesbosch in te
trekken.
Het Biesboschmuseum is een internationaal bekende trekpleister. In Dussen
staat een oud kasteel, ook een deel van de Nieuwe Hollandse waterlinie, met
forten en kazematten, ligt binnen de gemeentegrenzen.

c
OJ
Pc
qJ

O
E
CJ
Oì
(/)
O)
g
OJa
C'.
c)c
CJô

L4



Maatschappelijke kenmerken

De dorpen hebben veel te bieden
De dorpen vormen hechte gemeenschappen. In de kernen Hank en Sleeuwijk is
een dorpshuis aanwezig. In Nieuwendijk zijn de bibliotheek en de
dorpshuisfuncties samengegaan met de basisschool en de sportzaal. In Dussen,
Sleeuwijk en Werkendam worden in 2Ot7 nieuwe multifunctionele
accommodaties geopend. Daarin vinden de inwoners een bibliotheek, sportzaal,
kinderopvang en basisscholen. In Werkendam en Dussen wordt het dorpshuis
onderdeel ervan.

Sport en onderwijs ondersteunen een bloeiend verenigingsleven
Alle voorzieningen in de kernen ondersteunen het verenigingsleven. Sportclubs
hebben dan ook een groot aandeel in het verenigingsleven. Werkendam kent
een groot aantal sportvoorzieningen, verspreid over de verschillende kernen.
Erzijn in totaal 11 basisscholen in Werkendam. Erzijn dus in iedere kern één of
meer basisscholen.
In de kern Sleeuwijk zijn twee scholen voor voortgezet onderwijs. Leerlingen uit
de hele regio komen hiernaartoe. Op het Altena College kun je naar het
atheneum, havo en vmbo(t). De Schans biedt alleen vmbo-onderwijs.

2.4 Gemeente Woudrichem

De Heer van Altena, Willem VII van Horne, verleende in 1356 stadsrechten aan
de gemeente Woudrichem. Aan de noord- en oostkant vormen de Boven-
Merwede en de Afgedamde Maas de gemeentegrens. Aan de westkant van de
gemeente Woudrichem vinden we de gemeente Werkendam. Aan de zuidkant de
gemeente Aalburg en de gemeente Werkendam (bekijk een kaart van

).
In Woudrichem woonden op 1 januari 2016 74.518 inwoners op een
grondgebied van 5.165 hectare.

De gemeente bestaat uit negen kernen:
Almkerk, Andel, Giessen, Oudendijk, Rijswijk, Uitwijk, Uppel, Waardhuizen en de
grootste kern Woudrichem. In onderstaande tabel is het inwonertal nader
gespecificeerd (per 1 januari 2016).
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3.543 inwonersAlmkerk en Uppel
Andel 2.440 inwoners
Giessen 1.567 inwoners

1.765 inwoners

365 inwoners

Rijswijk
Uitwijk
Waardhuizen 249 inwoners
Woudrichem en Oudendijk 4.589 inwoners

R.:u i rv¡ tefl 4j f,<e $<en nt eä"fl{et"¡

Langs de Alm liggen veel karakteristieke plekken
op de stroomrug van de Alm zijn Giessen en Rijswijk ontstaan, aan de dijk langs
de Afgedamde Maas. Deze kernen zijn ruimtelijk verbonden door het
bedrijventerrein van een grote conservenfabrikant. Karakteristiek zijn het Slotje
bij Rijswijk en de buitendijks gelegen kerk van Giessen. Verder stroomafwaarts
kronkelt de Alm langs Uitwijk.

Uitwijk heeft een karakteristieke kerk in het hart van een gave
stedenbouwkundige structuur, verderop vinden we waardhuizen. Aan de Alm bij
Almkerk ligt nog steeds herkenbaar de historische motte van de heren van
Altena. Bij Almkerk liggen regionale voorzieningen, zoals de bioscoop en een
bankgebouw.

Het gebied langs de Afgedamde Maas herbergt veel historie
Bij de monumentale wilhelminasluis in de Afgedamde Maas ligt Andel. Andel is
een samensmelting van de kernen Op-Andel en Neer-Andel. Ze worden
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verbonden door het lint van de Burgemeester van de Schansstraat. Opvallend is
de historische Romboutstoren met het graf van Jan Claesen. Verderop aan de
Afgedamde Maas ligt het bedrijventerrein van een veevoederfabrikant. Fraai in
de gemeente zijn de dijklinten langs de Afgedamde Maas (van Rijswijk naar het
oosten), het lint van Oudendijk en het lint over de Kornsche Dijk. Hier ligt de
kern Uppel met de van ver zichtbare watertoren.

Het vestingstadje Woudrichem is bijzonder
Op het punt waar de Afgedamde Maas en de Waal samenkomen in de Boven-
Merwede ligt een fraaie vesting: Woudrichem. De vesting, met zijn vele
monumenten, was een belangrijke schakel in zowel de Oude als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de nominatie
UNESCO-werelderfgoed te worden. Naast de vesting Woudrichem springen de
groepsschuilplaatsen in het oog. Die liggen aan de rand van een omvangrijk
gebied dat onderwater is gezet in tijd van oorlog. Ook het Fort bij Giessen
getuigt van dit militaire verleden. De vesting is onderdeel van de grootste kern
in de gemeente met aan het Rond diverse voorzieningen.

De gemeente Woudrichem is goed bereikbaar
De N322 gaat vanaf de A27 bij Almkerk naar Zaltbommel. De N267 sluit vanaf
de 459 aan op de N322 bij het bedrijventerrein De Rietdijk bij Giessen.
De provinciale weg N322 sluit aan op de A27 en 42. Daardoor zijn zowel de
Randstad, Antwerpen als Eindhoven binnen een uur bereikbaar. Via de Boven-
Merwede is Woudrichem ook via het water bereikbaar.
De digitale bereikbaarheid van het buitengebied via glasvezel wordt verbeterd.
De mogelijkheden worden nu onderzocht.

Economische kenmerken

De beroepsbevolking van Woudrichem bestaat uit circa 8.000 personen. Er
werken bijna 5.300 personen bij circa 1.300 vestigingen.

De Rietdijk in Giessen is het bedrijventerrein van de gemeente
Woudrichem
Daarnaast is economisch typerend voor Woudrichem: de toeristisch recreatieve
mogelijkheden van de vesting Woudrichem, de hoogwaardige landbouw en de
kleine innovatieve bedrijvigheid in de dorpen.
Aan de Afgedamde Maas ligt een buitendijks bedrijventerrein.

Dit zijn de belangr¡jkste economische sectoren in de gemeente
Woudrichem:
o Gezondheids- en welzijnszorg.
. Vervoer en opslag.
o Detailhandel.
o Advisering en onderzoek.

Maatscha ppelijke kenmerken

De bevolking van de gemeente Woudrichem neemt toe en wordt ouder
Het aantal inwoners stijgt waarschijnlijk licht tot ruim 15.000. Binnen deze groei
krijgt de gemeente te maken met vergrijzing, vooral in de leeftijdscategorie
75+. Het aantal huishoudens neemt sneller toe. Daardoor is er sprake van
verdunning van de huishoudens. Het volkshuisvestings- en het zorgbeleid zullen
moeten inspelen op deze ontwikkelingen.

Inwoners van gemeente Woudrichem kijken naar elkaar om
Het percentage mensen dat mantelzorg geeft is hoog. De zorgvoorzieningen zijn
goed verspreid binnen de gemeente. In alle grotere kernen is een verpleeghuis,
met uitzondering van Giessen-Rijswijk. Almkerk is de kern waarin de meeste
zorgvoorzieningen aanwezig zijn. Met als meest in het oog springend het
verpleeghuis dat een regionale functie heeft. In kleinschalige zorgvoorzieningen
wordt voorzien door twee Thomashuizen en een zorgboerderij.
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Cultuur versterkt het wij-gevoel in de gemeente Woudrichem
Het is een manier om mee te doen, mee te bewegen, te verbinden en na te
denken. Cultuur is toegankelijk voor iedereen. Het rijke cultuurhistorisch erfgoed
versterkt de identiteit. De vestingstad Woudrichem en de ligging binnen de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Vestingdriehoek zorgen voor een prachtig
decor. Daarbinnen zijn een groot aantal culturele verenigingen, stichtingen en
gezelschappen actief. Zo ziln er bijvoorbeeld verschillende muziekverenigingen,
koren, Oranjeverenigingen, musea en galeries en veel verenigingen en
stichtingen voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

Culturele ontwikkeling en ontplooiing worden actief gestimuleerd
Bijvoorbeeld door de ondersteuning en het faciliteren van het muziekonderwijs
en cultuureducatie. In de vesting vinden evenementen plaats met een
bovenregionale uitstraling. Mede door de vesting, de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Biesbosch is er een divers aanbod voor wandelaars,
fietsers en de cultuurtoerist.

In de kernen wordt het verenigingsleven sterk gestimuleerd
De meeste kernen hebben een dorpshuis waar het bloeiende verenigingsleven
samen komt. De dorpsgemeenschappen zijn hecht en georganiseerd. Het op peil
houden van het voorzieningenniveau staat centraal. Daarmee wordt namelijk de
sociale cohesie versterkt. De kernen Almkerk en Andel beschikken over een
dorpsraad.
In de kernen Giessen en Rijswijk functioneert de Stichting Eén-Giessen/Rijswijk.
Die stichting biedt inwoners een extra mogelijkheid om actief betrokken te zijn
bij de leefbaarheid van hun directe woonomgevtng.

Ook in Woudrichem zijn sport en onderwijs belangrijk voor het sociale
leven
Woudrichem telt 11 basisscholen. In bijna elk dorp is dus een basisschool.
Meerdere sociale functies komen er samen. De Ds. Gisb. Voetiusschool in Andel
en basisschool De Halm in Almkerk hebben een regiofunctie. Dit heeft te maken
met de denominaties van de scholen. In Andel is Het Prinsentuin College
gevestigd. Het Prinsentuin College is het groene college van het ROC West-
Brabant. Ook deze school heeft een regionale functie.

Woudrichem heeft een divers aanbod aan sportvoorzieningen. In Woudrichem,
Giessen en Almkerk staan sportaccommodaties waar de verschillende
binnensportverengingen en scholen gebruik van maken. Daarnaast zijn er in
Woudrichem, Giessen, Andel en Almkerk sportparken waar de
voetbalverenigingen, tennisverenigingen en de korfbalvereniging gehuisvest zijn
Ook is er een golfpark, een schietvereniging en watersportverenigingen. Zij
zorgen, samen met hun vele vrijwilligers, voor samenhang en saamhorigheid in
de dorpen.

C:
Op
ç:
cl
u
t::

(Lì

Ctì(¡
c¡
f;
ô-,

f-J
c:'i:
u
.l:

Q.l

¿:ì

ltj



3. Motievenvoor deze herindeling

3.l Landeliike context

De voorgenomen herindeling van de betrokken gemeenten past in de landelijke
lijn van schaalvergroting. In de afgelopen twintig jaar is het aantal gemeenten
gedaald van 633 naar 390. Hieronder wordt de landelijke context die heeft
geleid tot dit voornemen beschreven,

Decentralisatie: beleid wordt het best dicht bij de burger uitgevoerd
Dat is al jaren de landelijke lijn. Steeds meer taken en bevoegdheden van het
Rijk worden overgeheveld naar de gemeenten. Deze grootschalige
decentralisatie is al enkele decennia gaande.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde in 2OO7 het rapport "De
eerste overheid" vast. Daarin stelde de VNG "wat lokaal kan, moet lokaal". De
gemeente wordt beschouwd als eerste overheid. Gemeenten moeten zich meer
en meer gaan inzetten voor een volwaardig, bestuurskrachtig lokaal bestuur. Zij
moeten dan ook zijn toegerust op een veel groter takenpakket. Om dit
takenpakket aan te kunnen is opschaling voorveel gemeenten nodig. Zo wordt
de robuustheid van het lokaal bestuur vergroot.

Het Regeerakkoord "Bruggen slaan" uit 2012 gaat verder op dezelfde lijn. De
rijksoverheid doet alleen wat zij moet doen. Met name de decentralisaties in het
sociale domein per l januari 2015 onder het kabinet Rutte II maken
gemeentelijke herindelingen van onderop steeds sterker nodig.

De visie op herindeling is de laatste decennia sterk beïnvloed door visie op en
proces van decentralisaties.

Herindeling is een kans voor kleinere gemeenten
Het idee is dat veel kleine gemeenten deze nieuwe verantwoordelijkheden niet
of onvoldoende aankunnen. Verwacht wordt dat grotere gemeenten een meer
professioneler en zakelijker bestuur kunnen opleveren. Zo hebben zij een
versterkte bestuurskracht, Daarmee kunnen zij een beter antwoord geven op
maatschappelijke en economische vraagstukken die meer en meer bij de
gemeenten terecht komen.

Deze gedachte is versterkt door de bevindingen van de werkgroep Kalden. De
werkgroep Openbaar Bestuur (Kalden) kwam in 2010 met een rapport over de
inrichting van het openbaar bestuur. De werkgroep stelde in haar analyse dat
schaalvergroting ertoe leidt dat gemeenten beter in staat zijn om taken van het
Rijk en de provincies over te nemen. Grote gemeenten zijn normaal gesproken
slagvaardiger om zelfstandig hun taken uit te voeren. Op deze manier kan
worden voorkomen dat er een ondoorzichtig kluwen van samenwerkingsrelaties
ontstaat, En dat zo de democratische legitimatie onder druk komt te staan. En
dat ook de bestuurlijke drukte onnodig toeneemt. Grote gemeenten blijken in de
praktijk beter in staat om rol- en taakbewust hun verantwoordelijkheid te
nemen en waar te maken. Ook waar samenwerking nodig is om
maatschappelijke opgaven het hoofd te kunnen bieden.

De Rijksoverheid had in 2013 nog voor ogen dat gemeenten na een herindeling
een omvang zouden behoren te krijgen van tenminste 100.000 inwoners. In het
Beleidskader dat nu geldt, is geen minimale omvang voor nieuwe gemeenten
vastgelegd.
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Voorstellen tot herindeling komen tegenwoordig vaak van de
gemeenten zelf
Voorheen was het redelijk gebruikelijk om een herindeling verplicht op te leggen
door de Rijksoverheid. Dat was dan binnen een grootschalige brede provinciale
aanpak. Onder het kabinet Balkenende I werd besloten dat herindelingen in
principe van onderop moeten komen.

Het is in eerste plaats aan gemeenten zelf om te werken aan versterking van
hun bestuurskracht. Ze moeten zelf de daarvoor benodigde maatschappelijke
verbindingen met elkaar aangaan. Door het proces van decentralisatie worden
de eisen aan de gemeenten steeds groter. Van de bestuurlijke, ambtelijke en
financiële slagkracht van gemeenten wordt steeds meer gevraagd. ook worden
gemeenten steeds vaker geconfronteerd met complexe en nieuwe vraagstukken.
Vraagstukken die vragen om een gemeentegrensoverschrijdende aanpak.
Daarbij wordt onderlinge samenwerking steeds vaker gezien als onvoldoende,
inefficiënt of niet langer toereikend. Deze combinatie maakt herindeling vaak tot
de beste oplossing.

3.2 Provinciale context

Een gemeentelijke herindeling past binnen de provinciale visie. De provincie
Noord-Brabant staat voor grote opgaven. Economische, demografische en
andere ontwikkelingen vragen om een krachtige gemeenschappelijke aanpak
van kansen en problemen. Nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en
arbeidsparticipatie stellen hogere eisen aan gemeenten, waardoor zij meer
moeten samenwerken. De herindeling zal leiden tot een moderne robuuste en
bestuurskrachtige gemeente die haar taken aan kan en voldoende is toegerust
voor de toekomst. Hieronder wordt uitgelegd hoe de provinciale visie tot stand
kwam en wat de belangrijkste punten zijn.

In 2O13 bepleit de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant de
samenvoeging van de drie gemeenten
Dat deed ze in haar eindrapport van het project Veerkrachtig bestuur in Brabant,
In opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse
Gemeenten heeft de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant de
samenwerkingskracht van Brabantse regio's (Noordoost-, Zuidoost-, Midden- en
West-Brabant) in beeld gebracht. Het Eindrapport Veerkrachtig Bestuur in
Brabant kwam uit op 14 juni 2013. Daarin staat de aanbeveling aan de provincie
om de samenvoeging van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem te stimuleren en te faciliteren. Eén gemeente in het Land van
Heusden en Altena versterkt namelijk de bestuurskracht, gelet op de schaal,
interne en regionale samenhang en duurzaamheid.

In september 2014 formuleert de provincie haar visie op samenwerking
Die visie staat in het visiedocument Leiderschap en dienstbaarheid: Samen op
weg naar een (veer)krachtig bestuur in Brabant: "Brabant is een sterke
provincie waar de economische vooruitgang kan rekenen op de kracht van
samenwerking en samenhang. De ziel van Brabant ligt in de gemeenschappen,
in de steden en de dorpen, waar mensen elkaar weten te vinden en waar men
samenwerkt'op de Brabantse manier'. Dit moeten we koesteren en blijven
ontwikkelen".

Met deze visie nodigt de provincie de betrokken gemeenten, regionale
bestuurlijke organisaties en maatschappelijke partners uit om samen op weg te
gaan naar een bestuurlijke herinrichting van en voor Brabant. Daadkracht,
democratie, co-creatie, professionaliteit, experimenteerruimte, schakelkracht en
betrokkenheid zijn de kernbegrippen in dit visiedocument. Dit document is tot
stand gekomen in samenspraak met de Vereniging van Brabantse Gemeenten
en een breed samengestelde expeftgroep van twaalf mensen uit het
maatschappelijk middenveld.
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Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van de visie van de provincie
o Groter is niet per definitie beter.
o Om de economische positie in de regio te versterken moeten overheden

samenwerkingsverbanden aangaan. Met verschillende partners en op
verschillende schalen. Wat de beste aanpak is, is afhankelijk van de situatie.
(Veer)krachtig bestuur gaat over het zo goed mogelijk oppakken van de
maatschappelijke u itdagi ngen.

o Oplossingen moeten zo veel mogelijk van onderop komen.
. De provincie wil inspireren, stimuleren en faciliteren. Maar waar nodig ook

reguleren, vanuit haar rol als procesverantwoordelijke voor de kwaliteit van
het openbaar bestuur op lokaal niveau.

. De overheden staan voor een dubbele opgave.

. Aan de ene kant is meer slag- en schakelkracht nodig. Aan de andere kant is
het belangrijk om herkenbaar te zijn voor de burger en betrokken te zijn bij
wat er lokaal gebeurt.

De provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse Gemeenten zetten
onverminderd het beleid voort om de veerkracht van de gemeenten te
versterken. Op basis van de toekomstvisies van de gemeenten wordt op
regionaal niveau het gesprek aangegaan over passende bestuursvormen.

In 2O15 kiest de provincie voor herindeling als de beste oplossing
Gedeputeerde Staten riepen de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem op om met een gedragen uitwerking over de bestuurlijke inrichting
van het gebied te komen. Om dit proces te ondersteunen hebben Gedeputeerde
Staten samen met de drie betrokken burgemeesters aan de heer C.P. Veerman
de opdracht gegeven een rapport van bevindingen en aanbevelingen op te
stellen. Op 12 mei 2015 heeft de heer Veerman zijn rapport van bevindingen en
aanbevelingen aan de drie gemeenten en de provincie aangeboden. In dat
rapport gaat hij in op de ambtelijke kwetsbaarheid en de bestuurlijke situatie in
het Land van Heusden en Altena. Hij beveelt een herindeling aan. Gedeputeerde
Staten stemmen in met de aanbevelingen van de heer Veerman.

3.3 Voorgeschiedenis van de samenwerking

Al jarenlang bestaat de samenwerking tussen de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem. Ook verschil lende maatschappelijke organisaties
zijn al op de schaal van het Land van Heusden en Altena georganiseerd. Dit
onderstreept het gevoel dat een herindeling van de drie gemeenten een logische
stap is. Hetgeen onverlet laat dat verschil in visies leefden en leven over de
toekomstige bestuu rlijke inrichting. Met het uiteindelijke meerderheidsbesluit i n

de raden is een eenduidige bestuurlijke keuze gemaakt voor herindeling.

Deze paragraaf gaat in op de gezamenlijke geschiedenis tot het uiteindelijke
besluit tot herindeling.

Gemeenten in het Land van Heusden en Altena werken al sinds 1937
samen
Die samenwerking bestond uit diverse verbanden. In 1937 werd de Centrale
Technische Dienst (CTD) in het Land van Heusden en Altena opgericht, die eind
1993 werd opgeheven. Van 1959 tot 1982 functioneerde een
gemeenschappelijke regeling "Streekorgaan". Dat vervulde een stimulerende en
activerende functie op het gebied van regionale welzijnsactiviteiten. Van 1965
tot 1979 functioneerde het "Streekgewest Land van Heusden en Altena". Later
ging dat op in het Stadsgewest Breda. Daarna vond samenwerking plaats door
middel van diverse (al dan niet geformaliseerde) samenwerkingsverbanden.
Zowel van de drie gemeenten samen als op bilateraal niveau.
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Ook is het Land van Heusden en Altena al vaker heringedeeld
De huidige drie gemeenten Aalburg, werkendam en woudrichem bestonden tot
L972 uit de volgende 11 gemeenten: Almkerk, Andel, Dussen, Eethen, Giessen,
Rijswijk, Veen, De Werken en Sleeuwijk, Werkendam, Woudrichem en Wijk en
Aalburg.

op 1 januari L973 ontstonden door samenvoeging de volgende vier gemeenten
o Aalburg, met de dorpen Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen,

Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg;
. Dussen, met de dorpen Dussen en Hank;
o Werkendam, met de dorpen Nieuwendijk (voorheen gemeente Almkerk),

Sleeuwijk, De Werken en Werkendam;
o Woudrichem, met de dorpen Almkerk, Andel, Giessen, Oudendijk, Rijswijk,

Uitwijk, Uppel, Waardhuizen en Woudrichem.

Met ingang van l januari 7997 zijn de gemeenten Dussen en Werkendam
samengevoegd tot de gemeente Werkendam. De gemeenten Aalburg en
woudrichem zouden op dat moment ook samenvoegen. Maar door aanvaarding
van een amendement in de Tweede Kamer is dat samenvoegingsvoorstel niet
doorgegaan.

De huidige gemeenten zoeken al jaren de samenwerking
Voor elk van de drie gemeenten geldt dat ze niet altijd de optimale schaal
hebben. Als je kijkt naar de schaal waarop hun taken zouden moeten worden
uitgevoerd, uit oogpunt van kwaliteit, doelmatigheid en efficiëntie. Daarom
maken de colleges van de drie gemeenten in september/oktober 2003 kenbaar
meer onderlinge samenwerking te willen. Op die manier hopen ze de
bestuurskracht te versterken.

Vanaf 2OO5 wordt samenvoeging een optie
In juni 2005 schrijft de gemeenteraad van woudrichem aan de gemeenteraden
van Aalburg en werkendam dat ze het meer dan wenselijk vindt om met beide
buurgemeenten de mogelijkheden van een samenvoeging serieus te verkennen.
Dit krijgt een vervolg in oktober/november 2006 als de drie raden besluiten tot
een gezamenlijke bestuurskrachtmeting voor de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem. In 2OO7 is het bestuurskrachtonderzoek
uitgevoerd. Het resultaat is een bestuurskrachtprofiel per gemeente. In alle drie
gemeenten is de bestuurskracht voor versterking vatbaar, zo luidde de
conclusie. In aansluiting hierop heeft Twynstra Gudde in 2008 onderzoek
gedaan. Dat onderzoek mondde uit in bestuurlijke bereidheid om intensiever te
gaan samenwerken.

rn 2oo9 kiezen de gemeenten voor een intensieve "niet-vrijblijvende
samenwerking"
Die "niet-vrijblijvende samenwerking" is vastgelegd in een Bestuursconvenant
Samenwerken in het Land van Heusden en Altena van 23 juni 2009. Dit
convenant is dooralle drie de gemeenten ondertekend. vervolgens zijn er begin
2010 tien bestuursopdrachten vastgesteld voor de intensieve samenwerking op
de volgende domeinen:
o Cultuur
o Toerisme en recreatie
o Veiligheid en crisisbeheersing
o Juridische zaken
o Economie
o Strategische agenda West-Brabant
o E-dienstverlening
. Informatie- en communicatietechnologie
. Personeel en organisatie
o Communicatie (over de samenwerking Land van Heusden en Altena).
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De drie gemeenten ontwikkelen een visie voor de toekomst
In 2011vond een Quick Scan plaats. Hiermee wilden de gemeenten
onderzoeken of de samenwerking ook werkelijk tot meer bestuurskracht van de
gemeenten had geleid. Op basis van de aanbevelingen in de Quick Scan hebben
de drie gemeenteraden begin 2012 een "Verbeterplan samenwerken"
vastgesteld.
Eén van de aanbevelingen in het verbeterplan is om in 2012 een proces op te
starten waarbij de varianten voor de toekomstige samenwerking in beeld
worden gebracht. Zodat gezamenlijk tot enkele voorkeursvarianten besloten kan
worden. Dit is neergelegd in het Procesvoorstel "op weg naar de stip".
In juni 2012 stemden de drie gemeenteraden hiermee in. In dit proces werkten
de raden stapsgewijs toe naar een gezamenlijke visie op de toekomstige
samenwerking.

Een keuze uit meerdere samenwerkingsmodellen
De raden van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem wilden een
heldere en goed onderbouwde keuze maken voor het vervolg van hun
onderlinge samenwerking.
De raden hebben daarom besloten in 2072 deze vijf samenwerkingsvormen
onder de loep te nemen:
o Het Netwerkmodel
. Het Matrixmodel
o Het Shared Service Center
o Een ambtelijke fusie
o Een gemeentelijke herindeling

Ook inwoners, instellingen en bedrijven werden betrokken bij de keuze
PricewaterhouseCoopers (PwC) deed in januari/februari 2013 onderzoek onder
medewerkers van de gemeenten, inwoners, instellingen en bedrijven. Verder
deed het adviesbureau een gemeentelijke takenanalyse en een financiële
analyse. Het onderzoek en advies wijzen een herindeling aan als eerste
voorkeur. De herindeling past het best bij het gezamenlijk oppakken van de
opgaven van het eigen gebied, de regio en de decentralisaties van het Rijk naar
gemeenten.

Er is veel over gesproken met verschillende partijen
Na het onderzoek van PwC zijn drie rondetafelgesprekken met het
maatschappelijk middenveld gevoerd. De drie gemeenteraden hebben ook
onderling van gedachten gewisseld, ervaringen van andere gemeenten gehoord
en de resultaten van het eigen onderzoek besproken tijdens twee
raadsconferenties.
Daarop doen de colleges van burgemeester en wethouders van de drie
gemeenten in maart 2013 de raden een voorstel. Het voorstel omvat het besluit
om de focus te leggen op ambtelijke fusie dan wel herindeling. En daarmee de
samenwerkingsvormen Netwerkmodel, Matrixmodel en het Shared Service
Center definitief buiten beschouwing te laten. De drie gemeenteraden komen
dan echter nog niet tot een eensluidend besluit.

En uiteindelijk wordt er gekozen voor een herindeling
De gesprekken over de voortzetting en invulling van de samenwerking worden
mede gevoed door de provincie. Die vraagt namelijk om een visie op
samenwerking, vanuit het traject "Veerkrachtig Bestuur in Brabant". In reactie
op het rapport van de heer Veerman en het standpunt van de provincie komen
de drie gemeenten tot een gezamenlijke conclusie. In de raadsvergaderingen
van september/oktober 2015 doen de gemeenteraden van Aalburg, Werkendam
en Woudrichem, de uitspraak dat zij gezamenlijk het proces willen oppakken om
op 1 januari 2019 tot herindeling te komen.
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3.4 Doelstellingen van de herindeling

Hiervoor is uiteengezet dat herindeling van de gemeenten Aalburg, werkendam
en Woudrichem een logische keus is. Door landelijke ontwikkelingen, vanuit
provinciaal oogpunt en ook gezien de langdurige samenwerking die deze
gemeenten al met elkaar hebben. Daarnaast bleek in 2015 dat de huidige
samenwerking nog niet genoeg bestuurskracht oplevert. Dit was ook de
conclusie van de verschillende onderzoeken. In deze paragraaf staat wat de drie
gemeenten willen bereiken met deze herindeling.

De drie raden willen in ieder geval de volgende doelen bereiken:
. Een adequaat antwoord op het toenemend aantal taken dat toebedeeld

wordt aan de lokale overheid.
o Een optimale match van lokaal-bestuurlijke verantwoordelijkheid en

maatschappelijke samenhang.
o Een vergroting van de bestuurskracht in regionale context en vermindering

van de bestuurlijke drukte.
o Een betere benutting van de sociale, culturele, ruimtelijke en economische

kansen. Met als belangrijk aandachtspunt het voorzieningenniveau in de
kernen.

. En het terugdringen van de kwetsbaarheid van de organisatie door het
vormen van een deskundige, kostenefficiënte, op haar taken berekende
ambtelijke organisatie,

Verder zien de gemeenteraden de herindeling als een kans om als nieuwe
innovatieve gemeente kansen te creëren en te excelleren. Dit in samenwerking
met onze inwoners, bedrijven en instellingen.
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4. De nieuwe gemeente

4.l Naamgeving

Voor de naamgeving van de nieuwe gemeente is een naamgevingscommissie
ingesteld. De commissie gaat de samenleving actief betrekken. Eerst gebeurt
dat met een open vraag om suggesties in te dienen voor een groslijst. Later in
2016 wordt een verkiezing georganiseerd, Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen
dan stemmen op een naam uit een shortlist. Uiteindelijk nemen de drie
gemeenteraden een besluit over de nieuwe naam. Zo wordt de samenleving "in
staat gesteld om een advies te geven over de naam van de nieuwe gemeente".
In het Herindelingsadvies zal de nieuwe naam worden genoemd,

4.2 Datum van herindeling

Vanaf l januari 2019 willen de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem één nieuwe gemeente vormen.

4.3 De nieuwe gemeente

Met de herindeling ontstaat een nieuwe grote gemeente op de grens van de
provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. De gemeente heeft naar
verwachting rond de 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6
km2. In totaal bestaat de nieuwe gemeente uit 21 kernen. De nieuwe gemeente
ligt in de provincie Noord-Brabant en komt te grenzen aan B gemeenten,
gelegen in drie provincies:
o De gemeente Zaltbommel (Gelderland).
o De gemeenten Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem (Zuid-

Holland).
o De gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Waalwijk en Heusden (Noord-

Brabant).

ZUID-HOLLAND GELDERLAND
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4.4 Kiik op de nieuwe gemeente

De kenmerken van de nieuwe gemeente worden in deze paragraaf beschreven.
Ook wordt een aantal opgaven voorzien. Deze worden onderscheiden in drie
domeinen: het sociale domein, het ruimtelijk domein en het economisch domein

De kenmerken en opgaven zijn niet uitputtend beschreven. Ze laten juist ruimte
aan nadere invulling gedurende het proces om te komen tot een toekomstvisie
voor de nieuwe gemeente.

De hieronder beschreven kenmerken en opgaven zijn letterlijk overgenomen uit
het startdocument van de Toekomstvisie (versie 2 mei 2016).

Sociale kenmerken

"De huidige drie gemeenten worden, hoewel onderling verschillend, gekenmerkt
door een grote sociale cohesie en een hoofdzakelijk protestants-christelijke
achtergrond. De ca. 54.000 inwoners zijn voornamelijk van autochtone afkomst
(95o/o), waarvan de gemiddelde leeftijd met 41jaar rond het landelijke
gemiddelde ligt. De werkloosheid in het gebied ligt met 5,7o/olager dan het
landelijke en provinciale gemiddelde (resp. 7,5o/o èî 7,Lo/o). Het gemiddelde
besteedbare persoonlijke inkomen ligt met € 20.900 iets boven het landelijke en
provinciale gemiddelde.

De 21 kernen zijn op zichzelf meest kleine en hechte gemeenschappen, waarin
zorgzaamheid en je vrijwillig inzetten voor een ander of voor groepen hoog in
het vaandel staan. Het sociale leven is in hoge mate georganiseerd door de
ruime aanwezigheid van lokale (familie)bedrijvigheid, kerkelijke
gemeenschappen en verenigingen voor bijvoorbeeld sport- en culturele
activiteiten. Een belangrijke reden hiervoor is de ligging van het gebied: in het
noordwesten van Noord-Brabant, tegen Zuid-Holland en Gelderland aan en
omringd door water: het gebied is lange tijd beperkt ontsloten geweest,
waardoor de inwoners in sociale zin op zichzelf en elkaar aangewezen waren.

De veranderingen in het sociale domein als gevolg van de decentralisaties van
taken (incl. ingeboekte bezuinigingen) vragen om het maken van keuzes in de
wijze waarop de zorg- en dienstverlening aan zorg- en hulpbehoevenden door de
gemeente wordt vormgegeven. Dit is voor iedere gemeente in Nederland van
belang. Maar voor gemeenten met veel kernen en een landelijk karakter, zoals
in dit gebied, ligt er extra druk op het in stand houden van sociale en
zorgvoorztenrngen.

De prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het
Planbureau voor de leefomgeving (PBL) voor de Nederlandse bevolking laten
zien dat er sprake is van vergrijzing. De gemiddelde leeftijd in de AWW-
gemeenten is relatief laag, maar dat zal in de nabije toekomst oplopen, met
gevolgen voor de arbeidsmarkt, woningvoorraad en zorgbehoefte. Voor de
arbeidsmarkt geldt dat er de komende 10-15 jaar een grote uitstroom komt als
gevolg van personen die de pensioen- en AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
Voor de zorg gelden, gezien de vergrijzing en de toenemende
levensverwachting, de nodige uitdagingen voor het aansluiten van vraag en
aanbod van zorg, de financiële haalbaarheid ervan, de capaciteit van
zorgpersoneel en een passende woningvoorraad.
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Daarnaast is er een trend van 'ontgroening', doordat jongeren, met name voor
onderwijs en daarna werk, uit landelijke richting stedelijke gebieden vertrekken.
In het gebied zijn geen HBO- of WO-instellingen en is er een specifieke
arbeidsmarkt en dito personeelsbehoefte (zie economisch domein).
Dit geeft de nodige uitdagingen voor het (opnieuw) binden van jongeren aan het
gebied, de vraag naar passend personeel en voor de kennisoverdracht van
oudere naar jongere medewerkers binnen de bedrijven en maatschappelijke
organisaties in het gebied".

Sociale opgaven

"Voor de nabije toekomst kent de nieuwe gemeente vier belangrijke sociale
opgaven:

. Faciliteren zelfredzaamheid en maatschappelijke initiatieven

Als gevolg van de veranderingen in het sociale domein is het voor de nieuwe
gemeente een belangrijke opgave om de zelfredzaamheid van haar inwoners en
gemeenschappen te faciliteren dan wel te stimuleren. De gemeente staat als
'eerste overheid'voor de uitdaging, vanwege beperkte financiële middelen en
capaciteit, hoe ze aan alle zorg- en hulpvragen tegemoet kan komen. Dit doet
een beroep op de inwoners zelf, onderling (mantelzorg), de gemeenschap en
maatschappelijke initiatieven die daaruit voortkomen. De gemeente zal keuzes
moeten maken in de rol die zij kan waar maken, hoe de beperkte middelen
besteed worden en hoe zij haar rol als lokale overheid vervult.

o Borgen van identiteit en kleinschaligheid

De nieuwe gemeente wordt als lokale overheid verantwoordelijk voor haar ca.
54.000 inwoners. Dat is twee tot vier keer groter dan de huidige gemeenten.
Daarbij is de ambitie om de identiteit en de kleinschaligheid van de kernen te
behouden. Wat betreft identiteit zal gezocht moeten worden wat die is, nu drie
gemeenten en 21 kernen samengaan. Gemene delers als het gaat om de
inwoners zijn de protestantschristelijke achtergrond en de mentaliteit van hard
werken en omzien naar elkaar.

o Op peil houden werkgelegenheid

De werkgelegenheid in het gebied is qua cijfers als goed te bestempelen: een
lagere werkloosheid dan het landelijke en provinciale gemiddelde. Toch ligt er
voor de nieuwe gemeente een opgave om de werkgelegenheid op peil te
houden, gezien de sociale waarde van werk en de sociale lasten bij
werkloosheid. Waar er op de lange termijn krapte op de arbeidsmarkt kan
ontstaan door de vergrijzing, speelt er een sociaaleconomische opgave ook op
de korte termijn. In de dominante maritieme, agrarische en logistieke
handelssector spelen ontwikkelingen als automatisering, schaalvergroting en
internationale concurrentie waardoor het aantal banen in de sector gaandeweg
af zou kunnen nemen. Hier zal op geanticipeerd moeten worden om een sociaal
gat te voorkomen in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven.

o Ontwi kkelen passende woni ngvoorraad

Met de hiervoor beschreven ouder wordende bevolking en de nadruk op
zelfredzaamheid zal de woningvoorraad doorontwikkeld moeten worden.
'Levensloopbestendig wonen' is hierbij het devies. De woningvoorraad zal voor
ouderen ingericht dan wel aangepast moeten worden om te kunnen anticiperen
op langer thuis wonen, met bijbehorende groeiende zorg- en hulpbehoefte. Om
jongeren aan de regio te (blijven) binden, moet ook voor deze doelgroep
passend woningaanbod ontwikkeld worden, ingericht op
eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen".
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Ruimtelijke kenmerken

"De nieuwe gemeente heeft een oppervlakte van 226,6 km2 en heeft een sterk
ruimtelijk samenhangend gebied, fysiek omringd door water. Het gebied telt 21
bebouwde kernen, waarvan werkendam en woudrichem als stedelijk te typeren
zijn. Het overgrote deel van de gemeente betreft landelijk c.q. natuurgebied,
met aan de westzijde een deel van de Biesbosch en aan de zuid- en oostzijde
voornamelijk landbouw, gekenmerkt door sierteelt. Het is ook een gebied met
rijke cultuurhistorische waarde. woudrichem is een oude vestingstad, met veel
monumentale panden. De kernen van de huidige gemeente Aalburg kennen een
historische plattelandsbebouwing.
En ook de Biesbosch is een natuurgebied met een rijke culturele en recreatieve
waarde. Ook loopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie door het gebied.

De omliggende waterwegen van het gebied zijn de Boven en Nieuwe Merwede
aan de noord- en westzijde, de Afgedamde Maas aan de oostzijde en de
Bergsche Maas aan de zuidzijde. Diverse veerlijnen zijn verbonden aan het
gebied. Dwars door het gebied loopt de rijkssnelweg A27 van noord naar zuid,
waarbij filevorming een steeds grotere uitdaging is. Daarvan zijn de N322 en
N283 de aftakkingen in oostelijke richting, met een verbinding daaftussen door
de N267. Het gebied kent geen spoorlijn en derhalve geen treinstations, wat het
gebied met openbaar vervoer alleen per bus en veerlijnen bereikbaar maakt.

Ruimtelijke opgaven

De belangrijkste ruimtelijke opgaven voor de nieuwe gemeente zijn:

a Versterken van duurzaamheid

De huidige gemeenten hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en hebben
duurzaamheid als speerpunt benoemd, om een schone en gezonde leefomgeving
te creëren. Hierbij gaat het met name om de transitie naar nieuwe bronnen van
energie en het beperken van milieuschade. Dit zal naar de toekomst toe aan
belang toenemen, waarbij grote kansen voor duurzaamheidsverbetering in het
gebied liggen vanwege de aanwezigheid van water en de grote oppervlakte aan
plattelandsgebied en landbouwactiviteiten vanwege de grote potentie voor het
streven naar een circulaire economie. ook liggen er kansen om de aanwezige
agrarische bebouwing multifunctioneel in te zetten. De gemeente zal hierin het
goede voorbeeld moeten geven/ initiatieven stimuleren en faciliteren en waar
nodig als regelgever en handhaver op moeten treden. Daartoe hebben de
huidige gemeenten zich ook gecommitteerd door de ondeftekening van de
'Verklaring van Dussen'op 31 oktober 2007.

o Verbeteren ontsluiting en bereikbaarheid

De nieuwe gemeente is met 21 kernen verspreid over227 km2 een dunbevolkt
gebied, wat binnen het gebied enige reisafstand tussen de kernen betekent.
Daarbij vormt het water een fysieke barrière om het gebied heen. Het gebied is
ontsloten door veerdiensten over het water naar Dordrecht, Hardinxveld,
Gorinchem, Fort Vuren, Slot Loevestein, Aalst en over de Bergsche Maas. De
ontsluiting over de weg gaat via bruggen: de A27 naar het noorden en het
zuiden, de N267 naar het zuiden en de N322 naar het noordoosten. Direct
buiten het gebied zijn belangrijke knooppunten richting de 42, A15 en A59.
Ontsluiting per spoor is er überhaupt niet, wel is er streekbusvervoer.
De beperkte bereikbaarheid bevordert het behoud van de ruimtelijke eigenheid
van het gebied. Maar met het groeiende belang van verbindingen voor wonen-
werken en de belangrijke logistieke sector in het gebied verdient de
berei kbaarheid aandacht.
concreet gaat het hier om de verbreding van de A27 (vanwege toenemende
filevorming, ook op lokale wegen) en de OV-dienstverlening in het gebied.

qJ
Pc
q-,)

OJ

E
C,)g)
(U

t
f

.cJc
OJô

2B



. Borgen van de cultuurhistorie

Door de sociale en economische ontwikkelingen komen de cultuurhistorische
waarden en het landschappelijke karakter van het gebied onder druk te staan.
Enerzijds zijn de (externe) middelen voor de instandhouding van locaties met
cultuurhistorische waarden, zowel in het landelijk gebied als in de stedelijke
kernen, schaarser aan het worden.
Anderzijds zetten de demografische ontwikkeling, woningbouw, aanleg van
infrastructuur en uitbreiding van bedrijvigheid het landschappelijke karakter
onder druk.
Het is voor de lokale overheid een uitdaging om de kenmerkende elementen van
het gebied in balans te houden met behoeften voor de leefbaarheid in de
toekomst.

. Inspelen op Omgevingswet

Per l januari 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerdl. Ook wel aangemerkt als
'de volgende decentralisatie'. In de voorbereiding van de herindeling zullen de
gemeenten hier vorm en inhoud aan moeten geven om daarna als nieuwe
gemeente de werkwijze samen met partners door te ontwikkelen. Dit biedt
kansen om bovenstaande opgaven aan te pakken".

1 De Omgevingswet ¡s onderdeel van de door het kabinet ingezette stelselherzien¡ng van
het omgevingsrecht. Een kenmerk van de Omgevingswet is dat de regelgeving een meer
algemeen, gebiedsgericht karakter krijgt en dat er meer wordt overgelaten aan initiatieven
van burgers/bedr¡jven. Het vraagt van de gemeenten meer aandacht voor de ontwikkeling
van bestuurlijke v¡s¡es en plannen, verandering van werkprocessen en aanpass¡ngen van
de organisatie.
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Economische kenmerken

"Het aantal banen in het gebied ligt lager dan het landelijke en provinciale
gemiddelde: 553 tegenover resp. 722 en 750 per 1.000 inwoners. Het gebied
kent daartegenover een relatief hoog aantal bedrijfsvestigingen (143 per 1.000
inwoners) ten opzichte van het landelijke en provinciale gemiddelde (resp. 122
en 729 per 1.000 inwoners). Deze verhouding is te verklaren door het eveneens
relatieve hoge aantal zzP-ers in het gebied: 2oo/o (t.o.v. aantal banen), dubbel
zoveel als het landelijke en provinciale gemiddelde.

De economie van de nieuw te vormen gemeente kenmerkt zich door vier
belangrijke sectoren:
o Maritiem, incl. logistiek en maintenance (m.n. Werkendam),
o Agrarisch, (m.n. Aalburg en Woudrichem)
o Logistiek, incl. handel en distributie (m.n. Aalburg en Woudrichem)
o Recreatie en toerisme (m.n. de Biesbosch en de historische stadskern

Woudrichem)

De maritieme sector is in dit gebied, met name aan de noordkant, sterk
vanwege de unieke ligging aan het water, dichtbij de Drechtsteden. De sector is
belangrijk voor de werkgelegenheid en het innovatieve vermogen van het
gebied. De sector vraagt om specifieke technische arbeid, waarvoor in de
toekomst eerder het aanbod dan de vraag een uitdaging wordt.

De agrarische sector is in dit gebied, met name aan de oostkant, sterk vanwege
de bodem en de ruimte. Deze sector staat, net als de rest van Nederland, onder
druk als gevolg van schaalvergroting, automatisering en
opvolgingsvraagstukken. Met de nodige gevolgen voor de ondernemers en voor
de leveranciers en dienstverleners eromheen. De werkgelegenheid neemt af,
maar kansen voor innovatie en duurzaamheid nemen toe.
Dit gebied kenmerkt zich ook door een sterke handelsgeest met veel distributie,
logistieke en innovatieve bedrijven. Deze vormen zich met name rondom de
maritieme en agrarische bedrijvigheid in het gebied.

De recreatieve sector krijgt, vanwege de cultuurhistorische waarden in het
gebied, steeds meer aandacht. De Biesbosch en vestingstad woudrichem zijn
trekkers voor dagjesmensen. Daarnaast leent het gebied zich uitstekend voor
wandel-, fiets- en vaartochten.

Een algemene economische trend in Nederland is het zogenaamde
'agglomeratie-effect'. Dit wil zeggen: economische activiteiten clusteren zich
nabij en in grote steden en mainports. Steden en hun omliggende gebieden
worden de economische zwaartepunten van de toekomst waar arbeidsplaatsen,
bedrijvigheid, innovatie en voorzieningen te vinden zijn. Wat betekent dat dit uit
landelijke gebied wegstroomt. Daarnaast heeft vergrijzing ook een economisch
effect: een ouder wordende beroepsbevolking en dito ondernemersbestand.
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Economische opgaven

De belangrijkste economische opgaven voor de nieuwe gemeente zijn

. Op peil houden werkgelegenheid

"Een belangrijke economische opgave is het op peil houden van de
werkgelegenheid". Zie hiervoor de beschrijving bij Sociaal domein.

o "Versterken vestigingsklimaat

De genoemde trend van wegtrekkende bedrijvigheid en werkgelegenheid uit
het landelijke gebied is een bedreiging voor de nieuwe gemeente. Daarnaast
zijn in diverse markten in hoge snelheid grote veranderingen aan het
plaatsvinden, wat maakt dat financiële posities en strategieën van bedrijven
van het ene op het andere moment om kunnen slaan. De gemeente zal,
binnen haar mogelijkheden, moeten investeren in het vestigingsklimaat voor
ondernemers en bedrijven, om hen te (blijven of opnieuw) te verbinden aan
het gebied. Daarbij is het de kunst om uit te gaan van de kracht en het
onderscheidende vermogen van het gebied. Dit hangt nauw samen met de
hiervoor genoemde opgave van bereikbaarheid en ontsluiting van het
gebied.

o Versterken recreatie

Het is de uitdaging voor de gemeente om deze recreatieve waarde
economisch te benutten, wat positieve gevolgen heeft voor het behoud van
de cultuurhistorische waarde (financiële middelen) en voor de
werkgelegenheid. Dit hangt ook nauw samen met de ruimtelijke opgaven
van ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied.

o Aanslu iti ng onderwijs-arbeidsmarkt

Om te anticiperen op de vergrijzing en de ontgroening en om de belangrijke
economische sectoren - maritiem, agrarisch en recreatief - te behouden en
waar mogelijk te versterken zal de vraag naar en het aanbod van arbeid op
elkaar moeten aansluiten. Het onderwijs is hiervoor een cruciale hefboom.
De maritieme sector vraagt om technisch personeel, waar landelijk gezien
steeds minder leerlingen voor opgeleid worden. De agrarische sector vraagt,
gezien de ontwikkelingen van schaalvergroting en kansen voor
duurzaamheid, eveneens om specifiek personeel, met een innovatief profiel.

De recreatieve sector en ook het benodigde werk in het sociale domein
vraagt meer om lokaal betrokken ondernemers die verdienmodellen kunnen
bouwen rondom maatschappelijke vraagstukken. Als gemeente is het de
kunst om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te leggen,
stimuleren en te vernieuwen".
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4.5 Van opgaven naar een Toekomstvisie

Om de geformuleerde opgaven het hoofd te kunnen bieden wordt er voor de
nieuwe gemeente een toekomstvisie ontwikkeld.

Er wordt een toekomstvisie ontwikkeld met de inwoners
visiegroepen uit de bevolking zijn aan de slag met het opstellen van een eigen
visie voor de nieuwe gemeente. Het enthousiasme onder de inwoners is groot,
ruim 250 inwoners hebben zich aangemeld om mee te doen in een visiegroep.
Bij elke visiegroep sluiten ook één of twee raadsleden aan. zo kunnen zij uit
eerste hand ervaren hoe die visiegroep aankijkt tegen de nieuwe gemeente,
welke discussies er spelen en welke behoeften er bestaan.

De opdracht voor de visiegroepen is als volgt beschreven:. "Maak een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente met oog voor de kernen,
dorpen en het buitengebied. Belicht daarin de ruimtelijke, economische,
sociaal-culturele en bestuurlijke aspecten - bestaand en te ontwikkelen -
van de nieuwe gemeente. De horizon van de visie is het jaar 2025.. Beschrijf naast de inhoud ook de verhouding tussen de nieuwe gemeente en
de samenleving: wat mogen de inwoners verwachten van bestuur en
dienstverlening, en wat mag het nieuwe lokaal bestuur van de inwoners
verwachten?

¡ Benoem bij de visie maximaal drie icoonprojecten die de visie en de
ontwikkeling van de nieuwe gemeente mede vorm gaan geven. Innovatieve
ideeën of aanpakken worden daarbij ten zeerste op prijs gesteld. De verdere
ontwikkeling / uitvoering van de projecten vindt plaats in de periode2orT -
2019, Benoem bij de projecten de bijdrage en rol van de samenleving en
van de overheid.

. De visie en de icoonprojecten worden door de visiegroepen in digitale vorm
opgesteld in beeld, tekst en/of video. De tussen- en eindproducten van de
visieontwikkeling worden via een gezamenlijke website en Facebookpagina
gedeeld met de inwoners van de drie gemeenten en andere
belangstellenden".

De toekomstvisie is het kompas voor de nieuwe gemeente voor de
komende jaren
Daarom wordt de toekomstvisie in het Herindelingsadvies opgenomen.

Voor het startdocument van de toekomstvisie wordt verwezen naar bijlage D.
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5. Toetsingaan hetbeleidskader

5.l Inleiding

Het Herindelingsadvies wordt voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant en het
kabinet. Beoordelen zij het Herindelingsadvies positief? Dan is het kabinet
verantwoordelijk voor het omzetten naar een wetsvoorstel voor een
herindel ingswet. Het Beleidskader gemeentel ijke herindel ing formuleert de
criteria aan de hand waarvan het kabinet een gemeentelijk advies tot
herindeling toetst. Dat zijn deze vijf criterra:
. Draagvlak
¡ Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
. Bestuurskracht
. Evenwichtige regionale verhoudingen
. Duurzaamheid

In dit hoofdstuk volgt een toetsing aan elk van deze vijf criteria

5.2 Draagvlak

Het kabinet onderscheidt drie categorieën van draagvlak die van belang zijn
. lokaal bestuurlijk draagvlak
. regionaal draagvlak
. maatschappelijkdraagvlak

Lokaal bestuurlijk draagvlak

Alle drie de gemeenteraden steunen het voornemen tot herindeling
Dit Herindelingsontwerp - en daarmee het Herindelingsadvies - is geschreven in
opdracht van ieder van de drie gemeenteraden. De gemeenteraden hebben een
principebesluit genomen. Daarin besluiten ze tot herindeling van de gemeenten
Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot één gemeente per l januari 2019.
Daarnaast besloten de gemeenteraden om de colleges van burgemeester en
wethouders op te dragen, een Herindelingsontwerp voor te bereiden zoals dat
staat beschreven in de Wet arhi.

Regionaal draagvlak

Er wordt onderzocht of er draagvlak is bij buurgemeenten
Zo is bij de voorbereiding van de herindeling een afvaardiging van de colleges in
overleg getreden met de besturen van de omliggende gemeenten.

In de maanden juni, augustus en september 2016 hebben deze bestuurlijke
besprekingen plaatsgevonden, in verschillende samenstellingen.
De gesprekken waren met de volgende buurgemeenten:
o Dordrecht
o Drimmelen
o Geertruidenberg
o Gorinchem
o Hardinxveld-Giessendam
o Heusden
o Waalwijk
o Zaltbommel
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De provincie steunt het voornemen tot herindeling
Zoals ook al in paragraaf 3.2 te lezen is, heeft de provincie dit proces
gestimuleerd. Na het rapport Veerman vroeg Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant de drie gemeenten om met een initieel standpunt te komen, inclusief
stappenplan, met als doel een herindeling per l januari 2019. Dit
Herindelingsontwerp is het antwoord op die oproep.

Maatschappel¡jk draagvlak
Alle inwoners kunnen reageren op het plan om te gaan herindelen
Daarom zal dit Herindelingsontwerp gedurende 8 weken ter inzage liggen. Dit is
wettelijk verplicht. Dat geeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te
dienen. verder betrekken we inwoners en maatschappelijke organisatie bij de
naamgeving en de toekomstvisie. zo zijn ruim 20 visiegroepen gevormd die elk
een toekomstvisie opstellen. Tijdens de Tussenmanifestatie op 22 juni 2016
hebben zij de eerste ideeën en schetsen gedeeld. op de Dag van de Toekomst, 1
oktober 2016, presenteren de groepen hun eindproduct. Meer hierover staat in
hoofdstuk 4.
Het kabinet vraagt bovendien aan gemeenten om een logboek bij te houden.
Daarin moet staan op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties
betrokken en geraadpleegd zijn in het herindelingsproces. Dit logboek is
bijgevoegd in bijlage E.

5.3Interne samenhang, dorps- en kernenbeleid
Dit criterium heeft oog voor het belang van een gezamenlijke identiteit. Zonder
overigens eigenheid en onderscheid van afzonderlijke kernen en dorpen te
miskennen. Die gezamenlijke identiteit wordt bijvoorbeeld duidelijk door cultuur,
economie, sociale samenstelling, landschap en ligging.

Er is een grote interne samenhang tussen de drie gemeenten
Dit is ook al uiteengezet in de hoofdstukken 1 en 3. om te beginnen is er sprake
van een duidelijke geografische eenheid omsloten door rivieren. Ook heeft deze
lange tijd geïsoleerde ligging het gebied en zijn inwoners gekleurd. Bewoners
zijn sterk op hun dorp betrokken. Het karakter van plattelandsgemeente met
een enkele wat grotere kern en veel kleinere kernen kenmerkt de nieuwe
gemeenten. Grondgebruik en economische activiteit vertonen veel
overeenkomsten.

Ook de bestuurlijke tradities sluiten goed op elkaar aan
In alle drie de gemeenten is grote aandacht voor de vitaliteit van de
afzonderlijke kernen een constante factor. Dit draagt ook bij aan een bestaande
interne samenhang als basis voor het fusreproces.
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5.4 Bestuurskracht

Volgens het Beleidskader gemeentelijke herindeling zijn gemeenten
bestuurskrachtig:
"als zij in staat zijn hun maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke
taken adequaat te vervullen waarbij recht gedaan wordt aan en in het belang
van hun maatschappelijke omgeving wordt gehandeld".

De herindeling maakt de nieuwe gemeente bestuurskrachtiger
De mogelijkheden om de maatschappelijke opgaven op te pakken en de
wettelijke taken adequaat te vervullen, kunnen door herindeling worden
vergroot. Immers, wanneer de drie gemeenten herindelen tot een nieuwe
gemeente, vereenvoudigt dit de bestuurlijke sturing in het Land van Heusden en
Altena sterk, kan de positionering in bovenlokale bestuurlijke krachtenvelden
worden versterkt en neemt ook de organisatorische kwetsbaarheid af. Deze
verwachtingen sluiten aan bij de in hoofdstuk 3 geschetste motieven voor deze
herindeling.

De bestuurskracht is meerdere malen onderzocht afgelopen jaren
Zoals in 2OO7 in opdracht van de gemeenten (Van Naem en Partners,2OOT). En
in 2013 in opdracht van de provincie Noord-Brabant (Adviescommissie Krachtig
Bestuur in Brabant, 2013).
De heer Veerman onderzocht de mogelijkheden en vormen van samenwerking
binnen de drie gemeenten. Op 72 mei 2015 bood hij zijn rapport van
bevindingen en aanbevelingen aan de drie gemeenten en de provincie aan. Ook
is in 2015, in opdracht van de gemeenteraad van Werkendam een onderzoek
uitgevoerd naar de meerwaarde van een ambtelijke fusie en van een
bestuurlijke fusie van de drie gemeenten (Seinstra en Van de Laar,2015). Dit
onderzoek vat de eerdere onderzoeken naar de bestuurskracht samen en
beschrijft de meerwaarde daarvoor indien de drie gemeenten bestuurlijk gaan
fuseren.

5.5 Evenwichtige regionale verhoudingen

Dit criterium gaat in op de vraag of door de vorming van de nieuwe gemeente
goede regionale verhoudingen ontstaan. Ook is belangrijk of het
toekomstperspectief van omliggende gemeenten niet nadelig wordt beïnvloed.

De nieuwe gemeente versterkt de regionale verbanden
Binnen bovenlokale samenwerkingsverbanden, zoals regio West-Brabant en de
Dongemond-gemeenten, kan een herindeling op de voorgenomen wijze de
bestuurskracht in voldoende mate versterken om aan de opgaven te kunnen
voldoen. Daarbij is in samenwerkingsrelaties de inbreng vanuit één
bestuurskrachtige gemeente een belangrijke meerwaarde voor het functioneren
van de regionale verbanden.

De provincie is zelf voorstander van de herindeling
De voorgenomen herindeling past goed in het profiel van'Veerkrachtig bestuur
in Brabant', zoals nagestreefd door de provincie Noord-Brabant en die in
kwaliteit passen bij de bestuurlijke partners in de regro.
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5.6 Duurzaamheid

De nieuwe gemeente is toekomstbestendig
uit de eerder genoemde onderzoeken is gebleken dat schaalvergroting het
antwoord is op de vragen voor de toekomst in dit gebied. zoals aangegeven
gaat daarbij ook het kabinetsbeleid niet uit van een minimaal aantal inwoners,
maar van een schaal die aansluit bij de interne samenhang en de te realiseren
opgaven. De ligging van de nieuwe gemeente, als geografische en sociaal-
culturele eenheid tussen twee grote rivieren, maakt dat hier sprake is van een
toekomstbestendige, duurzame keuze.
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6. Financiële enpersonelegevolgen

6.1 Financiële gevolgen van de herindeling

De financiële gevolgen zijn goed in beeld met een herindelingsscan
Onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant is een
herindelingsscan opgesteld. Doel van een herindelingsscan is een beeld te geven
van de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente. En inzicht te geven
in de belangrijkste financiële effecten van de herindeling. Daarnaast wordt een
beeld gegeven van de financiële positie van de drie afzonderlijke gemeenten. De
herindelingsscan is integraal te vinden bij dit Herindelingsontwerp als bijlage C.

De herindelingsscan levert geen oplossingen voor eventuele knelpunten
Maar maakt deze knelpunten wel inzichtelijk. De gemeenten kunnen hier
vervolgens gericht mee aan de slag om tot een oplossing te komen.

De herindelingsscan is natuurlijk wel een momentopname
Het is alleen een financieel perspectief op basis van het huidige beleid. De te
maken beleidskeuzes en te realiseren ambities zijn van invloed op de financiën
van de nieuwe gemeente. Die keuzes en ambities komen voort uit de nieuwe
toekomstvisie.

Belangrijkste financiële effecten

Hieronder zijn de financiêle effecten van de herindeling beschreven,

De algemene uitkering van de nieuwe gemeente zal lager zijn
Circa 1Vo (€ 599.000) lager dan de optelling van de algemene uitkeringen van
de drie gemeenten. Deze daling komt, naast een aantal kleine voordelen, vooral
door het wegvallen van twee (totaal C 685.000) van de drie vaste bedragen van
de algemene uitkering. Het vaste bedrag wordt aan iedere gemeente uitgekeerd,
onafhankelijk van de grootte van de gemeente. De nieuwe gemeente ontvangt
één vast bedrag.

Deze daling kan opgevangen worden door een verlaging van de
bestuurskosten
Kosten voor raad, college, griffie en gemeentesecretarissen hoeven na
herindeling maar voor één gemeente gemaakt te worden. Als gevolg van
wachtgeldverplichtingen kan er vertraging zijn in de daling van deze
bestuurskosten.

Daarnaast ontvangt de nieuwe gemeente een extra bedrag uit het
gemeentefonds
Dit bedrag is onder andere voor het opvangen van de daling van de algemene
uitkering en de wachtgeldkosten. Dit bedrag noemen we de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling. Deze kosten worden ook wel frictiekosten
genoemd. De verdeelmaatstaf is een vast bedrag dat wordt uitgekeerd
onafhankelijk van de daadwerkelijke omvang van de frictiekosten.

De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt over vijf jaar uitgekeerd
Eén deel in het jaar voorafgaand aan de herindeling. Dit deel wordt evenredig
aan de betrokken gemeenten uitgekeerd. Het restantbedrag wordt in de vier
jaar die daarop volgen, aan de nieuwe gemeente uitgekeerd.
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Het bedrag van deze tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling in 2O1g
bekend
Het wordt vooral bepaald door:
. het aantal gemeenten dat wordt heringedeeld;
o het aantal inwoners dat daarbij betrokken is;
o de uitkeringsfactor van de algemene uitkering van het jaar voorafgaand aan

de herindeling.
Om een indicatie te geven is een berekening gemaakt op basis van de
uitkeringsfactor van 2016. Het totaal uit te keren bedrag zou dan € Lo,7 miljoen
ztJn.

De raad van de nieuwe gemeente beslist over de ozb-tarieven
Hiervoor zijn in de wet arhi voorschriften opgenomen. De tarieven voor de
overige belastingen en retributies, zoals afvalstoffenheffing en de rioolheffing,
blijven voor de nieuwe gemeente van kracht tot uiterlijk twee jaar na de datum
van herindeling. Tenzij nieuwe tarieven worden vastgesteld.

De nieuwe gemeente is zelf verantwoordelijk voor het belastingniveau
De gemiddelde huidige belastingopbrengst is berekend, om zo een indruk te
geven van de totale belastingopbrengst per inwoner na herindeling. Met een
belastingopbrengst van € 403 per inwoner (dit is incl. de opbrengst van het
bedrijfsleven) blijft de totale belastingopbrengst gelijk aan de huidige opbrengst
van de drie gemeenten.

De nieuwe raad stelt de ozb-tarieven met terugwerkende kracht vast
Dit doet de raad binnen drie maanden na herindeling. voor een weloverwogen
besluit dient het beleid van de drie gemeenten te worden onderzocht en vertaald
naar de nieuwe gemeente. De raad van de nieuwe gemeente kan op basis
hiervan de beleidskeuzes maken en de procedure vaststellen tot harmonisatie
van tarieven.

Financiële positie

Onderstaand gedeelte gaat over de financiële positie van de drie afzonderlijke
gemeenten.

De begrotingen 2016 van de drie gemeenten voldoen aan het wettelijk
criterium
De in de begrotingen van Aalburg en werkendam opgenomen bezuinigingen zijn
door de provincie beoordeeld op hardheid en haalbaarheid. Als bezuinigingen
niet voldoen aan deze criteria, zijn ze bijgesteld door de provincie.

uit de (meerjaren)begrotingssaldi en de jaarrekeningresultaten kunnen
geen directe conclusies getrokken worden
De verschillende methodieken, onder andere van opnemen van investeringen in
de begroting, hebben daarvoor te veel invloed op de (meerjaren)begrotingssaldi
De jaarrekeningresultaten zijn niet zomaar onderling te vergelijken. In het jaar
2OI4 is de wijze van vorming van de verliesvoorziening ROB (Regionaal
ontwikkelingsbedrijf) van invloed geweest op het resultaat. De vorming van een
verliesvoorziening is een incidentele last. Aalburg heeft deze gedurende het jaar
gedekt door een onttrekking aan de reserves, een incidentele baat. Bij
werkendam en woudrichem is de incidentele last uiteindetijk gedekt bij
resultaatbestemming. zonder de vorming van de verliesvoorziening zou het
saldo van woudrichem positief zijn. Het saldo van werkendam blijft negatief.
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De resultaten van de decentralisaties in het sociale domein zijn nog
onbekend
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied
van werk, zorg en jeugd. Door deze drie decentralisaties zijn er grote
verantwoordelijkheden en budgetten naar de gemeenten overgekomen. De drie
gemeenten hebben de decentralisaties budgettair neutraal in de begroting
opgenomen. De door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten zijn ingezet om de
lasten te dekken. Tussentijds zijn de raden van de drie gemeenten geTnformeerd
door raadsinformatiebrieven of presentaties aan de raad. De resultaten worden
verwacht bij de jaarrekening 2015. Die worden dan ook toegevoegd aan de
herindelingsscan.

Investeringen worden op verschillende manieren opgenomen in de
begrotingen
Werkendam neemt alle investeringen uit de beleidsplannen op en vertaalt deze
financieel in de meerjarenraming.
Aalburg en Woudrichem nemen de benodigde investeringen op, maar laten het
investeringsvolume afhangen van de financiële ruimte in de
(meerjaren)begrotingssaldi. Het aantal opgenomen investeringen kan daardoor
minder zijn.

De drie gemeenten hanteren ieder een eigen methodiek van
weerstandsvermogen
Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het vaststellen van de methodiek van
bepalen van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is uitgedrukt in
een ratio. De ratio's van de drie gemeenten voldoen aan de eigen normen.

De drie gemeenten hanteren ieder een eigen methodiek van
risicobeheersing
Van de kengetallen is de schuldpositie in het kader van de herindelingsscan de
belangrijkste. De drie gemeenten blijven onder de 100% en lopen hiermee een
beperkt risico.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij kapitaalgoederen
De drie gemeenten beschikken op dit moment over actuele beheerplannen voor
wegen, riolering, groen en gebouwen. De vastgestelde kwaliteitsniveaus van het
onderhoud zijn voldoende. Kapitaalvernietiging en onveilige situaties moeten
worden voorkomen. De drie gemeenten hebben aangegeven dat het budget in
overeenstemming is met het vastgestelde kwaliteitsniveau. De onderlinge
vergelijkbaarheid is beperkt omdat er verschillende beleidskeuzes zijn gemaakt.
Onder andere ten aanzien van het kwaliteitsniveau. En doordat de financiële
verwerking verschilt.

De exploitatieberekeningen worden ten minste twee keer per jaar
geactualiseerd
In het woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met de bevolkings- en
huishoudensprognoses. Dit geldt bij alle drie de gemeenten.

Vrijwel alle risico's van de verbonden partijen worden nu al gedeeld
De drie gemeenten nemen aan vrijwel allemaal dezelfde gemeenschappelijke
regelingen deel. Er is vrijwel geen sprake van uittreding of liquidatie. En dus ook
niet de kosten die daarbij horen. c

G)gì

o
Ol
CJ

AJ
C

1/^)
L
CJ
o-
c
CJ

o
:(Lt

C
roc
ir
39



De gemeenten komen onder preventief toezicht van de provincie
op grond van artikel 21 van de wet arhi gebeurt dit op het moment van
vaststellen van het Herindelingsontwerp door de raden. preventief toezicht
houdt in dat in elk geval de begroting (ook de begroting 2Ot7) en
begrotingswijzigingen goedkeuring nodig hebben. Maai daarnaast kunnen GS
nog een aantal andere besluiten met een financiële strekking hiervoor
aanwijzen' De financiële besluiten van de herindelingspaftners moeten vooraf
ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd. GS keuren een besluit
alleen af als het besluit naar het oordeel van GS in strijd is met het financiële
belang van de nieuwe gemeente. De drie gemeenten hebben al met de provincie
overlegd hoe de (financiële) besluiten onder het preventief toezicht worden
getoetst. Als een raadsbesluit ter goedkeuring aan de provincie wordt
ingezonden, moet duidelijk zijn dat de andere twee raden hier kennis van
hebben genomen en hiermee ook instemmen.

Conclusie is....
Dat aan de hand van het onderzoek geconcludeerd kan worden dat er sprake is
van een gezonde uitgangssituatie voor de nieuw te vormen gemeente, die zal
ontstaan uit de samenvoeging van de huidige gemeenten Aalburg, werkendam
en Woudrichem.
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6.2 Personele gevolgen van de herindeling

Voor de nieuwe gemeente wordt ook een nieuwe ambtelijke organisatie
ingericht
Voor ambtenaren in dienst van de op te heffen gemeenten Aalburg, Werkendam
en Woudrichem geldt dat zij op de datum van herindeling voorlopig overgaan in
dienst van de nieuwe gemeente. Met uitzondering van de gemeentesecretarissen
en de griffiers. Artikel 57 van de Wet arhi bepaalt dat de gemeentesecretarissen
en de griffiers eervol worden ontslagen uit hun ambt. Gedeputeerde Staten
kunnen op verzoek van de secretaris en griffier bepalen dat zij met ingang van
de datum van herindeling in een andere functie voorlopig overgaan in dienst van
de nieuwe gemeente.

Afspraken worden vastgelegd in het Sociaal Statuut
De besturen van de bij de herindeling betrokken gemeenten dienen in onderling
overleg ervoor te zorgen dat alle te treffen voorzieningen tijdig worden
voorbereid. Zij moeten dit doen in goed overleg met de Bijzondere
Ondernemingsraad (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Zo
kan de nieuwe gemeente op een goede en verantwoorde wijze van start gaan
binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Uitgangspunt daarbij is dat er voor de medewerkers van de betrokken
gemeenten sprake is van een gelijke behandeling bij inpassing in de nieuwe
gemeente. De afspraken hierover worden vastgelegd in een nog op te stellen
Sociaal Statuut.
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7. Procedure en planning

7 .t De verdere procedure

Hieronder wordt de verdere procedure beschreven in acht stappen

Stap 1: De gemeenteraden stellen het Herindelingsontwerp vast

Stap 2: De gemeenten leggen het Herindelingsontwerp ter inzage. Iedereen mag
hier dan op reageren. Denk aan inwoners, bedrijven, maatschappelijke
organisaties, omliggende gemeenten, de provincie en andere belanghebbenden.
Hier is acht weken de tijd voor.

Stap 3: Na die acht weken reageren de gemeenten op de ingekomen
zienswijzen.

Stap 4: Het Herindelingsontwerp wordt omgezet in een Herindelingsadvies. Dit
advies wordt aan de betrokken gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd.

Stap 5: Nadat de gemeenteraden het advies hebben vastgesteld wordt dit
toegestuurd aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant. GS
sturen het advies en hun zienswijze door naar de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stap 6: De minister beslist binnen vier maanden of hij een wetsvoorstel voorlegt
aan de ministerraad. Bij instemming wordt het ter advies doorgezonden aan de
Raad van State

Stap 7: Het formele wetgevingstraject start. Dat moet uiteindelijk leiden tot
vaststelling van de wet door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Die procedure duurt ongeveer 1,5 jaar.

Stap 8: Na de publicatie van de wet in het Staatsblad, treedt deze in werking.
Maar de officiële staftdatum van de nieuwe gemeente is altijd op 1 januari na de
datum van inwerkingtreding van de wet.
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7 .ZDe planning

De planning op hoofdlijnen is in onderstaande tabel weergegeven

Opiniërende bespreking van het Herindelingsontwerp
door de Fusieraad

26 september 2O16

Vaststelling van het Herindelingsontwerp door de drie
gemeenteraden

25 oktober 2O16

Ter inzagelegging van het Herindelingsontwerp
gedurende 8 weken en verzenden naar Gedeputeerde
Staten en de omliggende gemeenten

Van 26 oktober tot
en met 22
december 2O16

Verwerking van de zienswijzen over het
Herindelingsontwerp in het Herindelingsadvies

le helft januari
2fJL7

Invoeging van de naam van de nieuwe gemeente (uit het
naamgevingstraject) in het Herindelingsadvies

2e helft januari
2017

Invoeging van de Toekomstvisie (uit het visietraject) in
het Herindel ingsadvies

2e helft januari
2lJ17

Opiniërende bespreking van het Herindelingsadvies door
de Fusieraad

3O januari 2O17

Vaststelling van het Herindelingsadvies door de drie
gemeenteraden

7 maart 2OL7

Aanbieding van het Herindelingsadvies aan GS van
provincie Noord-Brabant

Maart 2O17

Verzending Herindelingsadvies en zienswijze van GS aan
de minister van BZK

April 2O17

Wetgevingstraject van het Rijk Vanaf mei 2O17

Omschrijving Wanneer
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D¡t ¡s een u¡tgave van de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en
woudrichem, ten behoeve van de herindeling op I januari 2019.


