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Van: Wilma van de Werken
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 11:25
Aan: '
CC: Eppie Klein; Izaäk van Ekeren; 
Onderwerp: RE: Statenbrief Sterk Bestuur en maatwerktrajecten
Bijlagen: tekst provincie.docx

Dag  , 
 
Ik kan me absoluut niet vinden in de eerste zinnen van deze tekst. En weet dat het bestuur dat ook zo vindt. 
We kunnen maatschappelijke opgaven goed uitvoeren en zijn mi op dit moment ook een volwaardig partner in de 
regio Foodvalley. 
 
In de bijlage zie je wat ik weggestreept heb waarmee het volgens mij nog steeds voor jullie een bruikbare tekst kan 
blijven. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma van de Werken 
Gemeentesecretaris/directeur 
 
Tel. (033) 277 23 24 /   
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:17 
Aan: Wilma van de Werken <w.vandewerken@scherpenzeel.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Statenbrief Sterk Bestuur en maatwerktrajecten 
 
Hallo Wilma, 
 
Ik wil graag even je aandacht vragen voor het volgende. Ik heb een Statenbrief in voorbereiding waarin 
onze staten worden geïnformeerd over de Sterk bestuur -maatwerkaanpak. In een bijlage wordt de 
voortgang van de diverse lopende trajecten beschreven.  
Een van die trajecten is Scherpenzeel-Barneveld. Ik heb daarvoor het volgende tekstvoorstel gemaakt: 
 

Scherpenzeel: Bestuurskracht, Herindelingsontwerp en Zienswijzeprocedure 

Scherpenzeel is een kleine gemeente met veel kwetsbaarheden in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Voor 

toekomstige nieuwe maatschappelijke opgaven is de gemeente niet voldoende toegerust. In de regionale 

samenwerking is de gemeente geen volwaardig partner en daardoor van weinig betekenis in de samenwerking. De 

gemeente is nu nog financieel gezond, maar handelingsruimte is beperkt. 

Als provincie vinden we dat de bestuurskracht van Scherpenzeel duurzaam versterkt moet worden. De provincie is 

een open overleg gestart (art. 8 wet Arhi) waarin met Barneveld en Scherpenzeel gewerkt wordt aan een duurzame 
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oplossing voor de zwakke bestuurskracht van Scherpenzeel. Ons college heeft de conclusie getrokken dat een 

bestuurlijke fusie de beste oplossingsrichting is voor het duurzaam versterken van de bestuurskracht van 

Scherpenzeel. Het gaat om een geoptimaliseerde uitwerking waarin de zelfbeschikking door de diverse 

dorpsgemeenschappen in de nieuwe gemeente, waaronder Scherpenzeel, optimaal is belegd: het zgn. dorpenbeleid 

2.0. Wij zijn van mening dat deze oplossing het meest recht doet aan de wensen en belangen die wij hebben 

geïnventariseerd in het participatieproces: eigen zeggenschap, behoud van voorzieningen en identiteit en een 

slagvaardige en tegelijk goed benaderbare gemeente. Op 26-1-2021 is het Herindelingsontwerp vastgesteld en in 

procedure gebracht. Inmiddels is ook de zienswijzeprocedure afgerond. Vaststelling van het herindelingsadvies 

door Provinciale Staten is voorzien in juli 2021. Hierna wordt het aan de Minister aangeboden. De Provincie werkt 

parallel aan draagvlak voor de herindeling en bevordert zoveel als mogelijk de samenwerking tussen beide 

gemeenten. De gemeenten staan tijdens deze procedure onder preventief toezicht. 
 
 
Uitgangspunt is dat de info die over de maatwerktrajecten naar de staten gaat in ieder geval bekend is bij de 
betreffende raden. 
Ik wil graag bij je checken of de tekst onjuistheden bevat of zaken die niet bij de raad bekend zijn. 
 
Ik hoor graag van je. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 | adviseur Sterk Bestuur 

T   |   

Werkdagen maandag t/m vrijdag 

www.gelderlandd.nl/sterkbestuurgelderland  
 




