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Geachte leden van het college, 
 
U beraadt zich sinds enige tijd op een verdergaande samenwerking. Samenwerking tussen uw drie 
gemeenten ligt in onze ogen voor de hand. U heeft besloten dat de stip op de horizon voor uw 
gemeenten bestuurlijke fusie is. Wij vinden deze fusie een goede manier om te werken aan de 
versterking van de bestuurskracht en willen deze ontwikkeling ook daadwerkelijk ondersteunen. 
 
U heeft ons in 2015 gevraagd een begrotingsscan uit te voeren met het oog op uw 
samenwerkingsplannen. Deze begrotingsscan is uitgebracht in november 2015. Later heeft u 
gevraagd om een update van deze scan met het oog op de verwachte positieve ontwikkeling in de 
financiële situatie van de gemeente Geldermalsen en de impact van het Manifest van Lingewaal.  
 
In de update die wij u bij dezen aanbieden is een beperkt aantal onderwerpen geactualiseerd. De 
huidige financiële situatie van de drie gemeenten is geanalyseerd, evenals de financiële positie van 
een nieuw te vormen gemeente. 
 
Financieel beeld 
Het actuele financiële beeld van de gemeenten volgens de provincie, is ten opzichte van de vorige 
begrotingsscan verbeterd. Zo zijn de begrotingsresultaten bij alle drie gemeenten positief. De 
financiële situatie van Geldermalsen is verbeterd: het weerstandsvermogen is nu voldoende en de 
situatie voor wat betreft de grondexploitatie is licht verbeterd. De financiële situatie in de gemeenten 
Neerijnen en Lingewaal is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. 
 
In alle drie gemeenten is het weerstandsvermogen nu minimaal voldoende. In Geldermalsen was het 
oordeel in de oorspronkelijke begrotingsscan uit 2015 nog matig. In deze gemeente worden nu ook de 
totale risico’s afgedekt door de weerstandscapaciteit. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de 
situatie bij de begrotingsscan. Ook na vorming van de Manifest-reserve in Lingewaal blijft het 
weerstandsvermogen van Lingewaal nog ruim voldoende. 
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Het oordeel met betrekking tot de budgettaire positie van één GNL is voldoende. In de begrotingsscan 
2015 was het oordeel met betrekking tot het lopende begrotingsjaar (toen 2015) nog ‘matig’. De 
gemeente GNL lijkt op grond van het bovenstaande financiële beeld een structureel sluitende 
begroting te kunnen presenteren, echter daarin is nog geen rekening gehouden met het negatieve 
effect op de algemene uitkering. De daaruit resulterende tekorten zijn echter te overzien en 
efficiencyvoordelen kunnen waarschijnlijk de tekorten opvangen (daar is de korting op de algemene 
uitkering immers ook op gebaseerd). 
 
Grondexploitatie 
Door regionale afstemming zijn afspraken gemaakt waarbij de aanwezige overcapaciteit van 
woningbouwplannen wordt gereguleerd. Geldermalsen heeft de plancapaciteit met ruim 200 woningen 
teruggebracht. Hiervoor is een verlies genomen van ruim € 4 mln. Het risico op de grondexploitatie 
(woningbouw) neemt hierdoor af. 
 
Het RPB (Regionale Programma Bedrijventerreinen) Rivierenland geeft meer ruimte om in te spelen 
op de actuele marktvraag en wordt een flexibeler kader. De impact voor Lingewaal en Neerijnen is 
beperkt omdat deze gemeenten nauwelijks of geen bedrijventerreinen exploiteren. Voor Geldermalsen 
wordt de mogelijke ontwikkeling van de plannen Hondsgemet-Noord en Proeftuinen gebonden aan de 
afspraken in het RPB. Hiervoor rust een stevige bewijslast op de gemeente. Het risico dat deze 
plannen niet of niet geheel worden ontwikkeld blijft bestaan. 
 
Tot slot 
Deze update van de begrotingsscan is een momentopname en is gebaseerd op de meest recente 
openbare financiële stukken. Ontwikkelingen op korte en langere termijn (zoals de verkoop van 
bedrijventerreinen), die op dit moment niet volledig te voorzien zijn, kunnen de financiële situatie 
positief dan wel negatief beïnvloeden. Wij realiseren ons dat uw drie gemeenten niet dezelfde 
financiële uitgangspositie kennen en dat het doorzettingskracht vereist om besluiten te nemen 
waarvan de effecten op langere termijn pas zichtbaar zijn. Wij willen dan ook in deze update 
benadrukken dat bij de keuze voor een bestuurlijke fusie de financiën niet het leidende motief zouden 
moeten zijn, maar de grotere bestuurskracht die bereikt kan worden. Vermindering van de 
kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat en verdere verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening zijn voorbeelden van resultaten die kunnen worden behaald door middel van een 
bestuurlijke fusie. 
 
Wij spreken de wens uit dat dit onderzoek en deze brief bijdraagt aan het besluitvormingsproces in uw 
raad en college. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
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