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Geacht college,

Graag informeer ik u over het volgende.
Op maandag 8 juli jl. heb ik overleg gevoerd met een delegatie namens uw raad over de
burgemeestersvacature in uw gemeente in relatie tot de discussie in uw raad over de
toekomstvisie van de gemeente (“Toekomstvisie 2030”).
In dit overleg zijn afspraken gemaakt die van betekenis zijn voor de doorontwikkeling van de
bestuurlijke relatie tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Ik vind het uit een
oogpunt van zorgvuldigheid van belang om u per brief nader te informeren over de
hoofdlijnen van de afspraken.
Op 27 juni jl. vond in uw raad beraadslaging en besluitvorming plaats over de toekomstvisie
van de gemeente Scherpenzeel. Er werd onder andere besloten “een nadere verkenning te
starten met betrekking tot verdere (bestuurlijke) samenwerking met gemeenten in de regio”
en er werd ingestemd met “een plan van aanpak voor het vervolgtraject dat leidt tot gefaseerde
besluitvorming, waarvan het eerste besluit genomen wordt in december 2019, waarbij
zelfstandigheid, met uiteraard de nodige samenwerking met andere gemeente(n), een reële
optie en onderdeel van de praktische aanpak is”.
Met de raadsdelegatie heb ik van gedachten gewisseld over de concrete inhoud van het proces
ter voorbereiding op de besluitvorming in december. We hebben in gezamenlijkheid
vastgesteld dat in dit proces in ieder geval twee opties nadrukkelijk en gelijktijdig zullen
worden verkend: 1. voortzetting van de zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel; en
2. bestuurlijke fusie van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld.
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De resultaten van deze verkenning dienen te leiden tot een duidelijk besluit in december over
de te volgen koers. Ik heb dit in mijn overleg met de raadsdelegatie geformuleerd als het in
december 2019 zetten van een duidelijke stip op de horizon.
In mijn overleg met de raadsdelegatie heb ik aangegeven dat het College van Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelderland vertrouwen moet hebben in het besluit in december over
de te volgen koers en dat het College in dat kader dus een eigen afweging zal maken.
Met de raadsdelegatie heb ik afgesproken om begin oktober van dit jaar een vervolgoverleg te
hebben.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik verzoek u vriendelijk om
uw raad te informeren over de inhoud van deze brief.
Een brief van dezelfde strekking heb ik gezonden aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Barneveld, met het verzoek de raad te informeren. In die brief
heb ik aangegeven dat ik het bijzonder op prijs zou stellen indien de gemeente Barneveld haar
constructieve grondhouding van de afgelopen jaren als uitgangspunt wil blijven hanteren in de
komende contacten met de gemeente Scherpenzeel.
Met vriendelijke groet,

John Berends
Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland

