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Geacht college en geachte raad van de gemeente Scherpenzeel,
Rond de zomervakantie vond in uw raad de beraadslaging en besluitvorming plaats over de
toekomstvisie 2030 en het vervolg daarop ‘Zelfbewust Scherpenzeel’. Er is door uw raad onder
andere ingestemd met een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Het is goed dat uw gemeente
bezig is met de vraag hoe een duurzame toekomst van Scherpenzeel er uitziet. Wij steunen dit van
harte.
Op 22 juli 2019 ontving u van onze Commissaris van de Koning een brief (zaaknummer 2019009001), waarin u werd gevraagd een verkenning te doen naar 2 scenario’s: zelfstandigheid en
herindeling met Barneveld. Wij hebben kennisgenomen van het eindrapport van uw verkenning
‘Regie over de toekomst van Scherpenzeel’ en willen u graag onze reactie hierop meegeven. In zijn
algemeenheid is onze indruk dat het rapport balans mist en niet ingaat op alle voorwaarden voor
een duurzame toekomst van uw gemeente.
De Commissaris heeft in bovengenoemde brief aangegeven dat ons college vertrouwen moet
hebben in het besluit van uw raad. Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel
is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie. Een keuze voor zelfstandigheid moet
verder gaan dan alleen het structureel op orde brengen van uw ambtelijke organisatie. Ook het
borgen van de regionale samenwerking, het versterken van de strategische slagkracht en het
verbeteren van het politiek-hestuurlijk samenspel zijn volgens ons belangrijke voorwaarden voor
een duurzame toekomst.
Gebrek aan balans
In het rapport wordt aangegeven dat het een feitelijke analyse betreft. Wij onderschrijven de
noodzaak feitelijk en apolitiek de scenario’s te onderzoeken.
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Tegelijk geeft u echter aan dat het scenario van een zelfstandig Scherpenzeel verder is uitgewerkt
dan het scenario van herindeling met Barneveld. Hierdoor lijkt het rapport uit balans. Door het
ontbreken van context geeft het rapport soms ook een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Bijvoorbeeld de paragraaf over de OZB. In uw rapport stelt u dat het lokale lastenniveau in
Barneveld en Scherpenzeel in 2019 op een vergelijkbaar niveau ligt. Wij constateren op basis van de
begrotingen 2020 van beide gemeenten dat de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in
Scherpenzeel sneller stijgt dan in Barneveld. Zonder context is deze niet duidelijk, ook komen de
meeijarige ontwikkelingen hierin niet goed aan bod.
Verder worden er in het rapport een aantal conclusies getrokken die nuance vereisen. Of een
zelfstandig Scherpenzeel het beste op kan komen voor Scherpenzeel is niet zomaar te stellen. De
invloed van Scherpenzeel is bij de regionale samenwerkingen gering. Het is de vraag waar het dorp
Scherpenzeel het beste mee af is. Ook de conclusie dat een kleine gemeente beter in staat is om
zaken flexibel en in lokale samenwerking op te pakken, is niet met stelligheid te trekken. Dit is
afhankelijk van het beleid van een gemeente. We wijzen u hierbij graag op de manier waarop de
gemeente Barneveld samenwerkt met het dorp Voorthuizen. In het gesprek van 1 november dat de
fractievoorzitters hebben gehad met de Commissaris en gedeputeerde Markink is het belang
aangegeven deze samenwerking in Barneveld te bekijken. Dit om een goede vergelijking en
geïnformeerde keuze maken. Wij adviseren u dringend dit alsnog gaat doen en de conclusies mee te
nemen in uw beraadslaging van 9 december.
Voorwaarde voor de basis op orde
Wanneer het gaat over de basis op orde krijgen als u kiest voor zelfstandigheid, heeft u een
verantwoordelijkheid deze zo snel mogelijk en voor de toekomst op orde te brengen. In het rapport
wordt voorgesteld om de hiervoor vereiste versterking van de gemeente op te lossen met tijdelijk
personeel, ofwel een flexibele schil. Dit zorgt volgens ons niet voor een basis die op orde is. Een
flexibele schil voor inzet op ambities uit de toekomstvisie is uiteraard wel verdedigbaar en een
politieke beslissing. Om te voldoen aan een duurzame basis, zal afhankelijk van uw besluit op 9
december a.s. de meerjarenraming in de kademota 2021 moeten worden aangepast. Wij zullen dit
betrekken in onze brief over de in te stellen vorm van financieel toezicht voor 2020.
Ontbrekende informatie
We missen in het rapport een reactie op de bevindingen uit het onderzoek ‘Zelfbewust
Scherpenzeel’ dat in opdracht van uw college is gemaakt. Er worden in dat onderzoek
constateringen gedaan die van belang zijn bij de afweging over herindeling of zelfstandigheid. Zoals
bijvoorbeeld de observatie dat er bij het gemeentebestuur te weinig aandacht is voor visies en lange
termijn beleid. Ook ontbreekt een uitspraak ten aanzien van de verwachtingen die de regio Food
Valley van Scherpenzeel heeft over de inzet van ambtelijke en bestuurlijke kracht en middelen van
uw gemeente.
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Ons valt op dat het rapport gedetailleerd in gaat op het versterken van de organisatiekracht, maar
we missen een toekomstvisie op de regionale samenwerking, het versterken van de bestuurskracht,
het versterken van de strategische kracht en het verbinden van de raad, het college en de ambtelijke
organisatie. Zoals gezegd zijn deze zaken ook van essentieel belang voor een duurzame toekomst
van Scherpenzeel.
Besluit 9 december
Op 9 december neemt u een besluit over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. We gaan ervan
uit dat u de maatregelen neemt die voor een toekomstgericht Scherpenzeel noodzakelijk zijn. In uw
rapport heeft u de criteria opgenomen waar wij uw besluit over de toekomst van Scherpenzeel aan
zullen toetsen (zie bijlage). Wij adviseren u bovenstaande punten mee te nemen in uw
beraadslaging.
Wij wensen u veel wijsheid met uw besluitvorming over een duurzame toekomst van Scherpenzeel.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
/<

Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst
Secretaris

Bijlage: Lijst met criteria voor bestuurskracht gemeente
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Bestuurlijke voorwaarden
A

Politiek en bestuurlijk
leiderschap

B

Politiek-bestuurlijk
samenspel

C

Versterken lokale
democratie

ai
a2
33
a4
bl
b2
bs

Besturen vanuit strategische visie
Politieke knopen doorbakken
Bestuurlijke stabiliteit: eenheid en continuïteit van leiderschap
Focussen op het realiseren van maatschappelijke opgaven
Adequaat samenspel tussen raad en college
Adequaat samenspel tussen college/ raad en ambtelijke organisatie
Besturen vanuit evenwicht en vertrouwen

ei

dl

Goed zicht op alle belangen en zorgvuldige afweging.
Betekenisvolle rol en toegevoegde waarde van de raad.
Kwaliteit interactief beleid en participatie
‘Grensontkennend’ samen werken aan opgaven

d2
d3
d4
ds
ei
e2
es
eq
fi

Samenwerking met regionale partijen
Organisatie in dienst van samenwerking met andere partijen: lokaal en (sub)rcgionaal
Stimuleren en faciliteren van cocreatie tussen maatschappelijke partners
Goed inspelen op maatschappelijke initiatieven
Personeel en organisatie
Eenheid van leiding
Wendbare organisatie en doelmatig werken
Inspelen op de digitale transformatie: mogelijkheden en uitdagingen van ICT
De gemeente beschikt over voldoende financiële middelen om opgaven te kunnen vervullen

f2

Zorgvuldig en nauwkeurig beheer

C2
C3

D

Samenspel met “buiten”
(samenleving / overige
besturen /
maatschappelijke partners)

E

Competenties van de
ambtelijke organisatie

F

Financiële en economische
basis
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Art. 1530 - Uitgave Beurtvaartadres

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter
griffie van de air. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedepo
neerde Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten 'laatste versie".
Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijk
heid van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neer
gelegd in Artikel 8:1095 Burgerlijk Wetboek.
Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aanspra
kelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een
afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt
vastgelegd.
Zie hiertoe de achterzijde.
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