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Van: Tilly Fortanier <Fortanier@nsob.nl>
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 16:08
Aan: Griffie
Onderwerp: RE: NSOB | Interviews politiek-bestuurlijke verkenning Scherpenzeel 

Dag Brigitte 
 
Ontzettend bedankt voor al je inspanningen op je vrije dag, we waarderen het enorm! 
 
Ik ga de afspraken in de agenda zetten van de heren. 
Voor nu een fijn weekend toegewenst en we vast contact volgende week met elkaar! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Tilly Fortanier ‐ Broersen 
Projectmanager 
 
070 ‐ 3024 920 / fortanier@nsob.nl 
Afwezig op woensdag 
 
 
 

Van: Griffie <Griffie@scherpenzeel.nl>  
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 15:39 
Aan: Tilly Fortanier <Fortanier@nsob.nl> 
Onderwerp: RE: NSOB | Interviews politiek‐bestuurlijke verkenning Scherpenzeel  
 
Beste Tilly, 
 
In de bijlage het overzicht met ingeplande gesprekken retour. 
Mocht je nog vragen hebben, bel gerust. 
 
Goed weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
B.S. (Brigitte) van Ginkel‐Schuur 
raadsgriffier 
…………………………. 
Gemeente Scherpenzeel 
Postbus 100 
3925 ZJ Scherpenzeel 
033 277 2324|  
griffie@scherpenzeel.nl 
 
(bereikbaar maandag tot en met donderdag) 
 

Van: Tilly Fortanier <Fortanier@nsob.nl>  
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:26 
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Aan: Griffie <Griffie@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: NSOB | Interviews politiek‐bestuurlijke verkenning Scherpenzeel  
 
Geachte mevrouw van Ginkel, beste Brigitte, 
 
Hartelijk dank voor het gesprek deze ochtend.  
Hierbij ontvang je het verzoek voor het inplannen van interviews.  
Graag willen we met de volgende mensen een gesprek inplannen: 
1. De waarnemend voorzitter van de raad: de heer Zwankhuizen (liefst als eerste) 
2. De waarnemend burgemeester 
3. De gemeentesecretaris 
4. De wethouders 
5. De fractievoorzitters in de raad 
6. De griffier 
 
De gesprekken zijn met dhr. prof.dr. P.H.A.Frissen, dhr. dr. J.M. Schulz en/of dhr H. den Uijl MA van de NSOB. 
Als de afspraken zijn gemaakt, laat ik weten wie vanuit de NSOB aansluit bij het gesprek. 
 
De mogelijkheden voor een fysieke afspraak in Scherpenzeel vanuit onze kant zijn als volgt: 

 20 okt 09.00 - 15.30 uur 
 21 okt 09.00 – 16.15 uur 
 23 okt 09.00 – 17.00 uur 

 
Het heeft de voorkeur om gesprekken van 1 uur in te plannen met 15 min pauze tussen de gesprekken.  
Indien iemand het gesprek liever online heeft dan zijn er wat meer mogelijkheden. In dat geval kan ik persoonlijk 
contact opnemen om een afspraak in te plannen. 
Fijn als jullie intern kunnen kijken of we de mogelijkheden  
 
Wellicht handig om onderstaand schema in te vullen als er afspraken zijn gemaakt. 
Dan weet ik namelijk wie de personen zijn en welke functie ze hebben. Dit vergemakkelijkt het voorbereiden op de 
gesprekken voor mijn collega’s. 
 

 
 
 
 

 
Als er vragen zijn bel of mail gerust ik ben goed bereikbaar vandaag 
 
Met hartelijke groet, 
 
Tilly Fortanier - Broersen 
Projectmanager 
 
070 - 3024 920 / fortanier@nsob.nl 
Afwezig op woensdag 
 
 

Van: Wilma van de Werken <w.vandewerken@scherpenzeel.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 17:24 
Aan: Martin Schulz <schulz@nsob.nl> 
CC: M.J. Zwankhuizen <mjzwankhuizen@kliksafe.nl>; Griffie <Griffie@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: RE: Korte telefonisch contact over verkenning politiek‐bestuurlijke problemen Scherpenzeel? 
 
Geachte heer Schulz, beste Martin, 
 
Dank voor het plezierige gesprek vanochtend. 
 

Datum:  Tijdstip  Wie  Functie   locatie 
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Hierbij zoals afgesproken de contactgegeven van onze waarnemend voorzitter van de raad (Maarten Zwankhuizen) 
en onze griffier (Brigitte van Ginkel) 
 
Ik heb u teruggekoppeld dat in het gesprek tussen de vertrouwenscie io (waarvan de wnd voorzitter van de raad ook 
voorzitter is)en de commissaris van de Koning in mijn perceptie is afgesproken dat de vertrouwenscie io betrokken 
zou worden bij de opdrachtformulering voor de verkenning die u uitvoert. 
En dat de raad primair aan zet is in deze kwestie. Vandaar ook dat ik u naar de wnd voorzitter van de raad 
doorverwijs. 
 
Vanochtend spraken we over een smalle opdracht (de vertrouwenskwestie tav de waarnemend burgemeester) 
danwel een brede (de politieke verhoudingen in brede zin, al dan niet gerelateerd aan het onderwerp 
zelfstandigheid/herindeling). U heeft aangegeven de afbakening van de verkenning nog nader uit te werken.  
 
De gegevens van Maarten Zwankhuizen zijn:  (email gegevens zie c.c.) 
De gegevens van Brigitte van Ginkel zijn:   (email gegevens zie c.c. 
 
Op het gemeentehuis is de vergaderruimte Villa zo nodig beschikbaar voor gesprekken. 
De collegeleden sprak ik vanochtend hierover en zij geven i.d.d. de voorkeur aan een gesprek op locatie en niet 
digitaal. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma van de Werken 
Gemeentesecretaris/directeur 
 
Tel. (033) 277 23 24 /   
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 

Van: Martin Schulz <schulz@nsob.nl>  
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 18:21 
Aan: Wilma van de Werken <w.vandewerken@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: Korte telefonisch contact over verkenning politiek‐bestuurlijke problemen Scherpenzeel? 
 
Geachte mevrouw Van de Werken, 
 
Zoals u allicht weet is prof. dr. Paul Frissen door de commissaris van de Koning in Gelderland verzocht om een 
verkenning uit te voeren van de politiek-bestuurlijke problemen in Scherpenzeel. Ik voer die verkenning samen met 
hem uit vanuit de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Ik kom graag met u in contact om kort over 
deze verkenning te spreken en wegwijs te worden in de gemeentelijke organisatie van Ermelo. Het zou voor mij heel 
welkom zijn als ik u dinsdagochtend kort mag bellen. Ik realiseer me dat dit (waarschijnlijk) ook in uw gemeente de 
dag is van collegevergaderingen en misschien komt het daardoor juist wel goed uit om elkaar daaraan voorafgaand of 
tijdens een pauze kort te spreken. Ik zou u in ieder geval vanaf ongeveer 8.30 die ochtend kunnen bellen en ben 
beschikbaar tot uiterlijk 12.00 uur. Laat u mij weten of u een mogelijkheid ziet? 
 
Dank en met vriendelijke groet, 
Martin Schulz 

 
 
 
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 
Dr. Martin Schulz 
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Co-decaan / Adjunct-directeur Denktank 
Lange Voorhout 17 
2514 EB Den Haag 

  
 




