
Tijdens de beeldvormende vergadering in Provinciale Staten over het herindelingsontwerp op 14 
april werden door gedeputeerde Markink op twee onderwerpen antwoorden gegeven die volgens 
Scherpenzeel niet in overeenstemming zijn met de feiten. Het betreft: 
 

1. Scherpenzeel levert onvoldoende ambtelijke inzet in de regio. 
 
Gedeputeerde Markink geeft aan dat de ambtelijke inzet in de regio (RFV) ook eind 2020 te beperkt 
is en Scherpenzeel onvoldoende inzet levert. 
 
Navraag bij o.a. de directeur van de regio Foodvalley de heer Droog levert op dat dit niet het beeld 
is dat leeft hem of de collega’s dan wel de voorzitter van het bestuur van RFV. Scherpenzeel levert 
net als de andere deelnemende gemeenten de afgesproken ambtelijke inzet op de verschillende 
dossiers en in de overleggremia.  
En dit is ook niet hetgeen men volgens hem gezegd heeft over de ambtelijke inzet van Scherpenzeel 
in de verkennende gesprekken over dit onderwerp met de provincie.  
 
In de verslagen van de bestuurlijke overleggen van de provincie met RFV over dit onderwerp zijn 
de volgende teksten te vinden over de ambtelijke inzet van Scherpenzeel. 
Verslag 23-11-2020 van gesprek met bestuur regio Foodvalley, pagina 1: “het bestuur van de regio 
Foodvalley neemt waar dat de vertegenwoordigers van de gemeente Scherpenzeel zich  
nadrukkelijker manifesteren in de diverse regionale overleggen de afgelopen maanden”. 
 
Provinciale Verkenning bestuurskracht  27 mei 2020 pagina 3/4: 
De inhoudelijke rol en positie van Scherpenzeel in de uitvoering van deze strategische agenda is 
vooral zichtbaar op de dossiers: regionale woningbouwprogrammering, regionaal programma 
werklocaties en regionale energietransitie.  
In het algemeen komt naar voren dat Scherpenzeel een loyale en betrokken, doch een 
begrijpelijkerwijs bescheiden bestuurlijke, ambtelijk een financiële rol vervult binnen het 
samenwerkingsverband met nadruk op bovenstaande dossiers. 
Pag 9: “Daarnaast draait Scherpenzeel mee in de reguliere beleidsafstemming, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. Dit gaat overwegend goed. Al kan Scherpenzeel niet bij alle gremia aansluiten vanwege 
de beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit. Dit geldt echter ook voor een aantal andere 
gemeenten”. 
 
Onze perceptie is de volgende: 
De ambtelijke inzet in de regio is het afgelopen 2 jaar geïntensiveerd. Door uitbreiding van 
capaciteit worden regionale bestuurlijke overleggen nu standaard voorzien van ambtelijke 
voorbereiding. De gemeente levert op dit moment ambtelijke bijdragen aan diverse regionale tafels, 
ook in de vorm van (deel)trekkersrollen zoals RES en RES Warmte, Jeugdhulp en Regionale 
Woonagenda. Daarnaast hebben Scherpenzeelse medewerkers een proactieve rol vervult in de 
totstandkoming van de financiële structuur en meetbare strategische agenda, de nieuwe 
governance structuur en actieve ondersteuning geleverd tav een WOB-verzoek aan alle RFV 
gemeenten. De gemeentesecretaris vervult sinds kort het ambtelijk opdrachtgeverschap voor de 
jeugdhulp regio. 
 

2. Scherpenzeel dekt structurele (personeels-) uitgaven met incidentele middelen uit 
nog niet gerealiseerde woningbouwopbrengsten 

 
. 


