
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 Bestuurs en 1e financiële rapportage – beslispunt laptops 
 
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? 

Ja de investering is ambtelijk besproken 
met Barneveld en de provincie. Dit voorstel 
is in lijn met een soortgelijk voorstel uit 
Barneveld in het begin van 2021. Ambtelijk 
is er overeenstemming over dit voorstel. 

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

Ja, de investering à 105.000 is beoogd 
gedekt te worden uit de reserve 
automatisering. De reservepositie daalt 
hierdoor in drie jaar met 105.000. De 
kaders van de reserve automatisering, als 
vastgesteld bij de Kadernota 2022, zijn 
hiervoor passend. 

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

Ja, het ‘nieuwe werken’ wordt hierdoor voor 
de medewerkers van de gemeente beter 
gefaciliteerd.  

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

Ja, via het raadsvoorstel is dit toegevoegd. 
In de begroting 2022 zal dit ook in de Staat 
C verwerkt worden. 

5 Is de raming reëel? Ja, zie raming in de bijlage. 
6 Is de beschikking over de reserve gepland en 

zo ja, komt het bedrag overeen met het 
oorspronkelijk geraamde bedrag? 

Ja, de vastgestelde kaders van de reserve 
(te weten: “Incidenteel: 
implementatiekosten die samenhangen met 
ICT en informatievoorziening” zijn passend 
voor deze investering. 

7 Is de uitgaaf onvoorzienbaar, onuitstelbaar en 
onontkoombaar? 

Dit voorstel zal er aan te komen, maar was 
nog nergens opgenomen. Reden hiervoor 
is dat er deels opgetrokken is met het 
nieuwe informatiebeleidsplan 2021. Het is 
onuitstelbaar omdat door de wereldwijde 
ontwikkelingen (o.a. corona) thuiswerken 
steeds meer (nu maar ook in de toekomst 
de norm is). Daarmee is het ook 
onontkoombaar aangezien dit door de 
gemeente goed gefaciliteerd moet worden 
om de dienstverlening op peil te houden. 

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

Ja 

9 Zijn er nog andere aandachtspunten? Nee 
 

Ambtelijk 
Advies  

Verlenen van goedkeuring 

 
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 




