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Beslisnota voor het College van B&W

Onderwerp: Verzoek aan de provincie Gelderland om een 
financiële scan uit te voeren

Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:

1. De provincie Gelderland te verzoeken een financiële scan uit te voeren en hiermee 
informatie te verkrijgen over de financiële stand van zaken van de gemeenten Druten en 
Wijchen en de financiële effecten van een bestuurlijke fusie tussen deze gemeenten

Aanleiding
Het proces van oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Druten en 
Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen is volop gaande. Om de oriëntatie op de 
bestuurlijke toekomst te faciliteren, is een goed beeld nodig van het proces van een 
bestuurlijke fusie en de gevolgen en effecten daarvan. Ook financieel. De provincie 
Gelderland kan een financiële scan of herindelingsscan uitvoeren, waarin de stand van 
zaken van de gemeenten Druten en Wijchen op dit moment en de effecten van een 
bestuurlijke fusie op een rij worden gezet. Wij verzoeken de provincie Gelderland om 
deze herindelingsscan uit te voeren. 

Eerdere besluiten

Datum Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk 
het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Met dit verzoek en de opdrachtverstrekking in bijgevoegde brief aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie Gelderland kan de scan worden uitgevoerd. Hiermee komt er 
informatie beschikbaar over de financiële stand van zaken van de gemeenten Druten en 
Wijchen en de financiële effecten van een bestuurlijke fusie. Deze informatie is waardevol 
in het proces van oriëntatie op de bestuurlijke toekomst. Zo kan deze informatie in een 
radenbijeenkomst worden ingebracht en besproken.   

Argumenten
1.1 De informatie uit de herindelingsscan brengt nieuwe informatie 

Er is nu alleen globale en algemene informatie beschikbaar over de financiële 
gevolgen van een bestuurlijke fusie. De scan van de provincie zoomt in op de 
specifieke situatie van Druten en Wijchen, nu en bij een mogelijke bestuurlijke 
fusie, en biedt daarmee meerwaarde in de afwegingen over de bestuurlijke 
toekomst. 
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1.2 De provincie Gelderland is een erkende partner voor het uitvoeren van deze scan
De provincie Gelderland voert regelmatig herindelingsscans uit. De scan geeft een 
beeld van de stand van zaken van beide gemeenten en laat daarnaast de effecten 
van een bestuurlijke fusie zien. 

Tegenargumenten en risico’s
-

Financiële gevolgen
Er zijn geen kosten verbonden aan het laten uitvoeren van de scan. 

Communicatie
-

Uitvoering of Vervolgstappen
Door bijgevoegde brief verstrekken wij de opdracht tot het uitvoeren van de scan aan de 
provincie Gelderland. Als de provincie de scan heeft uitgevoerd, komt deze beschikbaar 
ten behoeve van de oriëntatie op de bestuurlijke toekomst. 

We verzoeken de provincie om het rapport half juni 2020 beschikbaar te stellen. Na 
openbaarmaking van het rapport publiceert de provincie dit rapport op de website 
geldersefinanciën.nl. 

Geheimhouding: Nee 
Niet van toepassing. 

Voorstel
Advies
Financiën


