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1. Opening  

 

De burgemeester heet iedereen welkom en constateert, met instemming van alle aanwezigen, dat 

het voor de hand ligt dat John Berends deze overleggen zal voorzitten. Deze benadrukt nogmaals 

het doel van dit overleg: de gemeente praat de provincie bij over de voortgang van de eerder 

gemaakte afspraken.  

 

2. Presentatie door gemeente Scherpenzeel over de ambities en aanpak  

 

De gemeente trapt af met de opvatting dat de ambities het beste gerealiseerd kunnen worden als 

Scherpenzeel een zelfstandige gemeente blijft en vraagt van de provincie met een ‘frisse blik’ te 

kijken naar de plannen.  

Voor de presentatie, zie bijlage 1  

Voor de inhoudelijke toelichting, zie bijlage 2  

 

Tijdens de presentatie werden er af en toe wat inhoudelijke vragen gesteld, ter nadere toelichting.  

a. Hoe realistisch is de verwachting dat er per jaar 100 woningen gebouwd kunnen worden? 

antwoord: erg realistisch; de gemeente heeft een gunstige grondpositie en planologisch zijn er geen 

problemen te verwachten.  

b. (jeugd-)zorg: provincie constateert dat het huidige financiële evenwicht precair is: één of twee 

jongeren met een zware indicatie kunnen het beeld alweer laten kantelen. antwoord: Scherpenzeel 

werkt veel aan preventie. Ook is het financieel beleid in deze sector voorzichtig: de door het rijk 

toegezegde extra middelen zijn nog niet ingeboekt.  



2 

  

c. Plannen voor Breehoek/gemeentehuis: als het college deze plannen in april richting raad stuurt, 

kan dat het beeld oproepen van gecontinueerde zelfstandigheid. Is het college zich daarvan bewust? 

antwoord: ja, maar het college acht dit niet complicerend voor de verdere voortgang van het proces.  

d. Wat is het sentiment in de samenleving? antwoord: dat levert een gemengd beeld op.  

 

3. Verkenning door de provincie  

 

De provincie memoreert de afspraak dat zij een verkenning zal starten naar de bestuurskracht en 

de samenwerking in de regio. Dirk Louter is als projectleider aangetrokken voor dit traject.  

 

4. Vervolgafspraak  

 

Donderdag 9 april, 16.30-17.30  uur in het Huis der Provincie Arnhem  




