TOEKOMST GEMEENTE LOPIK
VRAGEN EN ANTWOORDEN

Waarom nu dit keuzemoment?
Al langere tijd denkt de gemeente Lopik onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ na over
haar toekomst. Daarbij staat steeds de vraag centraal wat voor gemeente we willen
zijn en wat de beste en betaalbare manier is om onze inwoners nu en in de
toekomst te (be)dienen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn de afgelopen
twee jaar meerdere bijeenkomsten belegd en gesprekken gevoerd. Ook is de notitie
‘Lopik of Loopjij’ geschreven. In de notitie worden drie richtinggevende sporen
beschreven. De keuze voor één van deze drie sporen, is de basis voor de toekomst
van de gemeente Lopik.
Ga ik als inwoner meer belasting betalen?
Dat hangt af van het besluit dat wordt genomen. Als wordt besloten om een
zelfstandige gemeente te blijven waarbij de gemeente Lopik basisdienstverlening
verleent en in staat is om de juiste strategische keuzes te maken in het belang van
onze inwoners (spoor 2) dan moet structureel € 2 miljoen (€350 per huishouden per
jaar) worden geïnvesteerd. Dit bedrag moet via OZB worden opgebracht.
Waarom is niets doen geen optie?
De benodigde investering in de organisatie is steeds uitgesteld in de hoop dat er
betere tijden zouden aanbreken. Helaas moeten we ook steeds vaststellen dat die
betere tijden niet aanbreken. Sterker nog, de coronacrisis zorgt voor veel extra
kosten en de toekomst is uiterst onzeker. Als we nu niets doen, moeten we de
komende jaren zeer waarschijnlijk veel lokale voorzieningen stopzetten met het
risico daarna alsnog te moeten besluiten de koers van de gemeente Lopik te
wijzigen.
Heb ik als gekozen wordt voor een vorm van samenwerking als inwoner nog
iets te zeggen over mijn dorp/kern?
Als wordt gekozen voor de sporen 1 en 2 blijft de gemeente Lopik een zelfstandige
gemeente, met een eigen gemeenteraad (volksvertegenwoordigers) en college van
burgemeester en wethouders. Wel kopen we in spoor 1 veel dienstverlening in
waardoor er veelal geen maatwerk is.
Als voor spoor 3 wordt gekozen, wordt met behulp van externe begeleiders een
projectplan opgesteld. Daarna kan het inhoudelijke traject starten. Uiteraard is de
communicatie met medewerkers, inwoners en ondernemers dan een belangrijk
onderdeel van het projectplan.
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Zijn er mogelijkheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan waarmee de
gemeente Lopik zelfstandig blijft en kan vasthouden aan haar eigen identiteit?
Ja, die mogelijkheid is er in de sporen 1 en 2.
Over welke keuzes wordt op 23 maart een besluit genomen?
•

Spoor 1: Basisdienstverlening
Lopik verleent alleen basisdienstverlening zoals het verstrekken van paspoorten,
verlenen van vergunningen, onderhoud van de openbare ruimte en het
continueren van de huidige Wmo- en jeugdzorgtaken. Er is geen ruimte meer
om lokaal beleid te maken wat inhoudt dat taken worden uitgevoerd op de
manier zoals anderen dat bepalen. ‘Anderen’ kan een andere gemeente zijn
maar ook een samenwerkingsverband van gemeenten. Voor het exploiteren van
voorzieningen is geen ruimte meer, het zwembad kan alleen open blijven met de
inzet van vrijwilligers. Grote opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie,
toekomstige woningbouw enzovoorts worden niet opgepakt. In deze variant blijft
Lopik zelfstandig en blijven de lokale belastingen ongeveer op het huidige
niveau.

•

Spoor 2: Basisdienstverlening en strategische vraagstukken
Lopik verleent basisdienstverlening en is in staat om de juiste strategische
keuzes te maken in het belang van onze inwoners.
In deze variant blijft Lopik een zelfstandige gemeente maar moet er wel een
aanzienlijke investering in de organisatie worden gedaan. Op dit moment is met
name de strategische beleidscapaciteit zwaar onvoldoende en is Lopik voor een
groot deel afhankelijk van regionale partners. Nieuwe opgaven worden nu
onvoldoende ingevuld en dit is niet in het belang van de inwoners van Lopik. De
investering in de organisatie om dit wel mogelijk te maken bedraagt minimaal
€ 2 miljoen (jaarlijks € 350 extra per huishouden), dat via de OZB moet worden
opgebracht.

•

Spoor 3: Basisdienstverlening, strategische vraagstukken en proactief zijn
Naast basisdienstverlening en het maken van de juiste strategische keuzes in
het belang van onze inwoners is Lopik in staat om innovatief bezig te zijn. Lopik
is in plaats van een reactieve gemeente een proactieve gemeente waar wordt
gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente. Doordat Lopik een gemeente
is met veel landelijk gebied hebben de energietransitie en de klimaatadaptatie
veel invloed op het landschap. Dit vraagt veel strategische beleidscapaciteit en
dat is financieel niet op te brengen door 14.000 inwoners. Daarom is voor deze
variant een bestuurlijke opschaling, in gewoon Nederlands, een herindeling
noodzakelijk.
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Wat zijn de kosten van de 3 verschillende sporen?
Op dit moment is nog niet duidelijk voor welk spoor wordt gekozen. Daarom kan nog
niet worden bepaald hoe hoog deze onderzoekskosten zijn. Vooralsnog gaat het
over een keuze van het spoor waarop de gemeente Lopik verder wil. Als een besluit
is genomen, volgt een verdere uitwerking van het gekozen spoor.

Kadernota/
Begroting
sluitend

Spoor 1
Spoor 2a
Spoor 2b
Spoor 2c

Structureel
Structureel
Incidenteel
Incidenteel

Verhoging
OZB voor
P-Budget
Structureel
€ 0,€ 2.000.000,€ 0,€ 0,-

Spoor 3a
Spoor 3a

Incidenteel
Incidenteel

€ 0,€ 0,-

Incidentele kosten

Overige acties

Implementatiekosten
Implementatiekosten
Kosten ARHI proces
Kosten ARHI proces
+ opstellen profiel
Kosten ARHI proces
Kosten ARHI proces
+ opstellen profiel

Geen
Geen
Projectplan optie 1
Projectplan optie 2
Projectplan optie 1
Projectplan optie 2

Wat is een ARHI-procedure?
De Wet algemene regels herindeling is een Nederlandse wet, bedoeld om het
proces van herindelingen en grenscorrecties te begeleiden en gevolgen te
ondervangen. De wet is in 1984 vastgesteld en regelt hoe gemeenten, provincies en
de Minister van Binnenlandse Zaken moeten handelen als er bij van één van hen
een initiatief is om het grondgebied van een provincie of gemeente te wijzigen.
In de kern bestaat de wet Arhi uit vier delen:
•

onderscheid tussen herindeling en grenscorrectie;

•
•
•

processtappen bij initiatie door gemeenten, provincies of minister;
financieel toezicht en financiële consequenties bij herindeling;
overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeenten naar de nieuwe
gemeente.

Blijven de voorzieningen in alle negen kernen gehandhaafd?
Dat is wel de insteek. Als we nu niets doen, lopen we het risico dat we de komende
jaren lokale voorzieningen moeten sluiten en vervolgens alsnog het besluit over de
toekomst van de gemeente Lopik moeten nemen zoals dat nu voorligt.
Hoe gaan we om met lopende plannen/initiatieven?
We gaan niet meteen dingen helemaal anders doen of anders organiseren. Wel kan
het zijn dat op termijn initiatieven meer op elkaar worden afgestemd en efficiënter
georganiseerd worden. Dat hangt af van het te nemen besluit.
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Gaan medewerkers van de gemeente hun baan verliezen?
Als er een besluit is genomen, gaat het nog meerdere jaren duren voordat de eerste
wijzigingen merkbaar zijn. Op dit moment hebben we al onze medewerkers nodig
om te kunnen voldoen aan het huidige niveau van dienstverlening.
Als wordt besloten dat de gemeente Lopik geen zelfstandige gemeente blijft, wordt
bij het verder uitwerken van dat gekozen spoor (spoor 3) ook een sociaal plan
opgesteld.
Wat is het verschil tussen een dienstverleningsgemeente, een ambtelijke fusie
en een gemeentelijke herindeling?
Bij een dienstverleningsgemeente is het uitgangspunt dat alle uitvoerende taken
door de gemeente zelf worden uitgevoerd en de gemeente als opdrachtgever alle
beleidstaken uitbesteed.
Bij een ambtelijke fusie gaan er twee of meerdere gemeentelijke organisaties
samen, maar deze behouden hun eigen bestuur, beleid en regelgeving. Elke
gemeente heeft dan nog een eigen gemeenteraad en een eigen college van BenW.
Bij een gemeentelijke samenvoeging (herindeling of bestuurlijke fusie) gaan twee of
meerdere gemeenten samen op in één nieuwe gemeente.

Als er wordt gekozen voor een vorm van samenwerking, met welke
gemeente(n) is dat dan?
Dat is nog niet bekend. Eerst moet een besluit worden genomen over de drie
voorgestelde sporen. Op grond van dat besluit worden verdere plannen gemaakt en
volgen gesprekken met (een) eventuele samenwerkingspartner(s).

Komt er een referendum?
Dat is nog niet bekend. Ook dit is afhankelijk van het gekozen spoor.
Hoe kan ik volgen wat er over dit onderwerp wordt besproken?
De toekomst van de gemeente Lopik wordt besproken in de raadscommissievergadering van donderdag 11 maart en in de raadsvergadering van dinsdag
23 maart a.s. Beide vergaderingen zijn te volgen via www.lopik.nl/livevergadering.
Waar vind ik de stukken de tijdens de raadscommissievergadering op
11 maart en tijdens de raadsvergadering op 23 maart worden besproken?
De stukken zijn in te zien op www.lopik.nl onder de knop Politiek & Organisatie →
Raads- en Commissievergaderingen. Ook kunt u de vergaderstukken inzien via de
gratis te downloaden app Politiek Portaal.
Binnen één week na de raadsvergadering worden de besluiten die zijn genomen
door de raad van de gemeente Lopik gepubliceerd op www.lopik.nl onder de knop
Politiek & Organisatie > Raads- en Commissievergaderingen.
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Krijg ik inspraak op de te maken keuze?
Vanwege het coronavirus vinden de commissievergadering en de raadsvergadering
niet plaats in de raadszaal. Beide vergaderingen worden digitaal gehouden (via
Zoom).
Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht (het kenbaar maken van uw
visie aan de leden de commissie) kunt u daarom kiezen uit de volgende varianten:
1. U kunt uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 uw schriftelijke reactie mailen naar
griffie@lopik.nl. Uw reactie wordt dan tijdens de commissievergadering
voorgelezen door de griffier. Uw schriftelijke reactie moet in maximaal 5 minuten
voor te lezen zijn;
2. U kunt uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 een mail zenden naar griffie@lopik.nl om te
melden dat u tijdens de digitale vergadering via Zoom (maximaal 5 minuten) wilt
inspreken.
Hoe gaat het traject verder na 23 maart?
Vooralsnog gaat het over een keuze van het spoor waarop de gemeente Lopik
verder wil. Als een besluit is genomen, volgt een verdere uitwerking van het
gekozen spoor.
Als wordt gekozen voor spoor 3 wordt met behulp van externe begeleiders een
projectplan opgesteld. Daarna kan het inhoudelijke traject starten. Uiteraard is de
communicatie met medewerkers, inwoners en ondernemers dan een belangrijk
onderdeel van het projectplan.
Wat als er op 23 maart geen besluit wordt genomen?
We volgen dit proces juist om zelf de regie te houden. Het verdere verloop is nog
niet duidelijk.
Wat als de gemeente Lopik geen partners kan vinden die tot samenwerking
bereid zijn?
In dat geval wordt de provincie Utrecht gevraagd te beslissen over de toekomst van
de gemeente Lopik.
Mijn vraag staat hier niet tussen. Bij wie kan ik terecht met mijn vraag/vragen?
Vragen kunnen worden ingediend bij Heleen Vogel en Hanriëtte Bergstra van het
team Communicatie via het e-mailadres communicatie@lopik.nl
U kunt uw vraag ook telefonisch stellen aan Heleen Vogel, tel (0348) 55 98 89 of
Hanriëtte Bergstra, tel. (0348) 55 99 93.
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