
 

 

Gemeente Barneveld - Scherpenzeel 

Format voor voorgenomen besluiten door de afzonderlijk gemeenten die vallen 
onder het verscherpt toezicht van de Provincie in het kader van de wet ARHI 

 
Onderwerp Raadsvoorstel laptops Scherpenzeel 

 
 
Globaal toetsingskader 
 

nr Vraag Antwoord 
1 Is overleg gevoerd met de andere 

gemeenten waarmee een nieuwe 
gemeente wordt gevormd en zo ja wat 
was hiervan het resultaat? 

Volgt a.s. donderdag 8 juli 
 

2 Beïnvloedt de hoogte van de 
geraamde uitgaaf de financiële positie 
van de nieuwe gemeente? 

Ja, er wordt € 105.000 onttrokken uit de reserve 
automatisering ter dekking van de kapitaallasten. 

3 Leidt de geraamde uitgaaf tot een 
duidelijk hoger voorzieningenniveau 
dan het voorzieningenniveau van een 
gemeente vergelijkbaar met de nieuw 
te vormen gemeente? 

Nee, wel wordt hieraan indirect tegemoet gekomen 
door medewerkers flexibeler te kunnen laten werken 
(tbv dienstverlening aan inwoners). 

4 Komt de uitgaaf voor op het 
investeringsplan en zo ja vanaf 
wanneer? 

Ja, valt onder bestaand beleid 
(informatiebeleidsplan). Er is geen specifiek bedrag 
genoemd. 
 

5 Is de raming reëel? Nog te beoordelen, niet genoemd om hoeveel 
laptops het gaat. 
 

6 Is de beschikking over de reserve 
gepland en zo ja, komt het bedrag 
overeen met het oorspronkelijk 
geraamde bedrag? 

Ja, conform informatiebeleidsplan, alhoewel het 
bedrag hierin niet specifiek in is opgenomen.  

7 Is de uitgaaf onvoorzienbaar, 
onuitstelbaar en onontkoombaar? 

Deels had het eerder voorzien kunnen worden, maar 
het is ook te begrijpen dat men nu (na afloop van de 
coronacrisis) naar een andere werksituatie toe gaat. 
En dus dit besluit op dit moment wordt voorgesteld. 

8 Zou de uitgaaf ook gedaan zijn bij 
afwezigheid van een 
herindelingsvoorstel? 

ja 

9 Zijn er nog andere aandachtspunten?  
 

Ambtelijk 
Advies  

overeenstemming 

 
 
Verzending naar de Provincie na besluitvorming in de gemeenteraad 

Inzending van deze besluit naar post@gelderland.nl met een cc naar @gelderland.nl 
en @gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer in het onderwerp. 
 
Het zaaknummer bij de Provincie is: 
Barneveld: 2021-001602 
Scherpenzeel: 2021-001603 
 
 
 




