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Toetreding gemeente Vijfheerenlanden tot de gemeenschappelijke regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden als deelnemer van de 
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden per 1 juni 
2019.

Het college besluit om: 
2. -

Inhoud
Inleiding
De gemeente Vijfheerenlanden is een nieuwe gemeente ontstaan uit de voormalige gemeente 
Leerdam, Zederik en Vianen.

De voormalige gemeenten Leerdam en Zederik maakten voor het opgaan in de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden per 1 januari al deel uit van de gemeenschappelijk regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Waardlanden (verder Waardlanden). De voormalige gemeente Vianen 
maakte bij het opgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden geen deel uit van Waardlanden. De 
afgelopen jaren is wel gekeken naar de de mogelijkheden om Vianen ook te laten aansluiten bij 
Waardlanden. Besluitvorming hierover is uitgesteld tot na het vormen van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden.

Tijdens de totstandkoming van de fusiegemeente Vijfheerenlanden is verder naar de mogelijkheden 
om toe te treden geïnformeerd. Bestuurlijk is hierop door Waardlanden positief gereageerd omdat 
door de schaalvergroting de mate van efficiency toeneemt.

Aan de toetreding zijn onderstaande instapvoorwaarden van toepassing:

 De overname van de betrokken activa tegen boekwaarde per toetredingsdatum;
 De toetredingsfee is gelijk aan de fee die de gemeente Leerdam ook heeft betaald in 2012, 

welke geïndexeerd uitkomt op € 8,30 per aansluiting;
 De fee wordt alleen berekend over het aantal huisaansluitingen (peildatum 1-1-2019) van de 

voormalige gemeente Vianen waar afvalstoffenheffing kan worden opgelegd.
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 Waardlanden huurt het afvalbrengstation Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden voor de 
prijs van € 80.000 exclusief btw per jaar.

Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden het besluit genomen om de 
afvalinzameling van de gehele gemeente (inclusief de voormalige Vianen) onder te brengen bij 
Waardlanden.
De gemeente Vijfheerenlanden kan pas officieel toetreden tot Waardlanden als de gemeenteraden 
van de overige deelnemende gemeenten Gorinchem. Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam 
toestemming hebben verleend.

Beoogd effect
Het laten deelnemen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aan de gemeenschappelijke regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden.

Argumenten
1.1 De voormalige gemeenten Leerdam en Zederik behoorden al tot de eigenaar-gemeenten van 
Waardlanden.

Door het laten toetreden van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden blijft Waardlanden inzamelen in 
de gemeente Leerdam en Zederik. De huidige organisatie en bedrijfsvoering van Waardlanden is hier 
ook op afgestemd.

1.2 Schaalvergroting draagt bij aan effiency van Waardlanden.

Door ook de  afvalinzameling  in de voormalige gemeente Vianen te verzorgen zal het inzamelgebied 
van Waardlanden worden vergroot en biedt dit kansen om de afvalinzameling in het gehele gebied te 
optimaliseren.

 

Kanttekeningen
geen

Financiële informatie
De toetredingsfee bedraagt € 8,30 per aansluiting.

Communicatie
Na goedkeuring van de deelnemende gemeenteraden zal door Waardlanden de verdere 
communicatie worden verzorgt.

Vervolg
Na goedkeuring van de deelnemende gemeenteraden zal het bestuur van Waardlanden het 
aansluiten van de gemeente Vijfheerenlanden bekrachtigen.

Openbaar
Ja


