Beantwoording ‘ technische ‘ vragen van de SP fractie
Schuld Vianen in relatie tot vorming Vijfheerenlanden
Uit de kring van inwoners van de eventueel te vormen gemeente Vijfheerenlanden wordt
gewezen op een enorme schuld die de gemeente Vianen zou hebben bij een
aannemer/betonbedrijf. De schuld zou in tientallen jaren zijn opgelopen tot meer dan 100 miljoen
euro en is niet aan de orde geweest tijdens de openbare gedachtewisselingen over de beoogde
herindeling. Klopt dit bericht en – zo ja – wat zijn de (financiële) gevolgen voor de inwoners van
Leerdam en Zederik? Aanleiding voor de SP-fractie om de volgende vragen te stellen:

1. Klopt het dat Vianen een schuld aan een aannemer/betonbedrijf heeft, die in
tientallen jaren inmiddels is opgelopen tot meer dan 100 miljoen euro?
GS-reactie
Nee.
Het bedrijf Niemans Beton B.V. (ook bekend als de ‘Claim Niemans Beton’ ) en de
gemeente Vianen zijn al heel lang verwikkeld in een rechtszaak. Er loopt in hoger beroep
een schade-staatprocedure bij het gerechtshof in Den Haag. Zolang in deze procedure nog
geen onherroepelijke uitspraak door het hof is gedaan, is ook niet bekend wat de omvang
van de schadevergoeding is. Overigens is sprake van een financieel risico waarvoor de
gemeente een voorziening heeft getroffen in afwachting van de uitspraak en niet van een
schuld.
2. Waarom is deze schuld nooit prominent aan de orde geweest in de diverse debatten
die over de vorming van Vijfheerenlanden in de Staten van Utrecht zijn gevoerd?
Lag het niet op de weg van GS in Utrecht hier specifiek aandacht voor te vragen?
GS-reactie
Code Samen heeft in 2015 in opdracht van de drie gemeenten een haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden uitgevoerd. In dat kader is onder meer hun financiële positie
onderzocht met inbegrip van de financiële risico’s. De drie gemeenten hebben mede op
basis van dit rapport besloten dat samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik voor
hun toekomst de beste mogelijkheden biedt. De financiële risico’s, bekend bij de drie
raden, hebben blijkbaar geen beletstel gevormd voor hun herindelingsbesluit. In verband
hiermee en het feit dat er een financiële voorziening is getroffen voor dit risico, is er voor
ons college op dit moment geen aanleiding om voor dit risico specifiek aandacht te
vragen.

3. Op welke wijze is deze schuld in de gemeentebegroting van Vianen verwerkt?
GS-reactie
Wij kunnen u melden dat op basis van beschikbare informatie en ingeschatte scenario’s
Vianen een voorziening in de begroting heeft getroffen in de vorm van een
bestemmingsreserve, geoormerkt en niet vrij besteedbaar. De hoogte van het bedrag is
vanwege het procesbelang niet uit de stukken te herleiden.
4. Is er sprake van afdoende dekking en – zo ja – hoe ziet die dekking eruit?
GS-reactie
Zie het antwoord onder 3.
5. Welke financiële gevolgen heeft deze schuld voor de inwoners van Leerdam en
Zederik in geval van gemeentelijke herindeling tot Vijfheerenlanden?
GS-reactie
De provincies Zuid-Holland en Utrecht voeren samen met het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en met instemming en betrokkenheid van de
drie gemeenten een herindelingsscan voor Vijfheerenlanden uit. Deze scan geeft inzicht
in de totale financiële positie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met inbegrip van
de financiële risico’s van de drie gemeenten en bevat aanbevelingen onder meer over de
financiële positie, beleid en beheer voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit
rapport wordt eind november aan de gemeenten gezonden en is dan openbaar.
6. Hoe oordeelt u financieel/bestuurlijk over de omvang van deze schuld in relatie tot
de mogelijke vorming van Vijfheerenlanden?
GS-reactie
De ‘claim Niemands Beton’ is bij ons college bekend. Deze claim heeft geen invloed op
het structureel en reëel begrotingsevenwicht van de gemeente Vianen en daardoor valt de
gemeente onder het normale repressief toezicht regime. In het kader van het financieel
toezicht hebben wij periodiek overleg over de financiële positie van Vianen inclusief de
financiële risico’s.

