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Geacht college, 

 

Allereerst willen wij nogmaals onze excuses maken voor het feit dat er per abuis een mondelinge 

rondvraag over de situatie in Scherpenzeel op de openbare besluitenlijst stond. Dit had niet mogen 

gebeuren. We snappen dat dit onrust heeft veroorzaakt en we betreuren dat zeer. 

 

Wij bedanken u voor uw uitgebreide brief ter voorbereiding van het gesprek op 16 januari jl. Wij 

zien dat er veel werk is verzet in de korte tijd dat u aangetreden bent als college van Scherpenzeel. 

Het doet ons deugd te lezen dat uw college zich realiseert dat een transitie nodig is om 

Scherpenzeel toekomstbestendig te maken en dat u bereid bent om zich daarvoor in te spannen. 

Wij hadden de hoop en verwachting dat na al deze jaren dat we met elkaar spreken over uw 

bestuurskracht, nu concrete en structurele oplossingen worden geboden voor het versterken en 

toekomstbestendig maken van uw bestuurskracht.  

U vraagt om tijd en ruimte. 

Daarmee geeft u aan met de problemen aan de slag te willen. Wij verwachten van u dat u de 

verantwoordelijkheid neemt als college het goede te doen voor uw inwoners en bedrijven. En we 

verwachten dat u het op zich neemt de voorliggende problemen en noodzakelijke acties proactief 

aan te pakken en op te lossen. De maatregelen die u wilt treffen, zijn tot nu toe weinig concreet of 

nog onvoldoende vertaald. Met deze brief willen we nogmaals onze zorgen uiten.  

 
Wij hebben derhalve een aantal besluiten genomen. 

 

- We geven uw college tot en met de besluitvorming over de kadernota 2021-2024 in college 

van b en w en/ of raad de tijd om de noodzakelijke acties naar aanleiding van onze brief 

van 17 december 2019 uit te voeren voor een duurzaam en zelfstandig Scherpenzeel. 
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- Indien, in het besluitvormingstraject van de kadernota, niet wordt voldaan aan die 

noodzakelijke voorwaarden dan starten wij een open overleg als genoemd in artikel 8 van 

de wet Arhi (algemene regels herindeling). 

- In de tijd tussen nu en de kadernota starten wij een verkenning ter voorbereiding op deze 

arhi-procedure. 

- Om een gevoel te krijgen bij uw acties en daarmee meer vertrouwen in de actiebereidheid 

van uw college, willen we regelmatig een actuele update over de voortgang van het college 

ontvangen. We voeren daarom graag maandelijks overleg met het college over de acties en 

over de voortgang. 

- We informeren de gemeente Barneveld, Renswoude, Veenendaal, Woudenberg, de 

provincie Utrecht en de regio Food Valley. Gedurende het proces houden we hen 

nauwgezet op de hoogte. 

 

Inhoudelijk willen we u het volgende meegeven: 

 

 Strategische kracht  

Het versterken van de strategische kracht is tweeledig, organisatie en bestuur hebben versterking 

nodig. De door u genoemde Roadmap kan een goede tool zijn die praktisch kan werken. Dat is 

echter niet voldoende. Een actief agenderende gemeente is van groot belang om het beste te doen 

voor inwoners en bedrijven. Agenderen is alleen mogelijk bij deelname aan opgaven. Niet alleen in 

de regionale samenwerking maar ook in andere constellaties. Het is van belang dat u (bestuurlijk) 

niet alleen besluiten weegt, maar proactief actie onderneemt ten aanzien van de toekomst van 

Scherpenzeel en wat u nodig acht voor de Scherpenzeelse inwoners en bedrijven. 

 

 Verbinding in het politiek-bestuurlijk samenspel  

De verhoudingen in uw gemeentebestuur hebben onder druk gestaan, en het is mooi dat u de 

verbindingen weer gaat maken. Aandachtspunt blijft dat u de zorgen die er in de raad en in de 

samenleving zijn over de toekomstbestendigheid van Scherpenzeel een serieuze plek moet geven in 

uw beraadslaging in college en raad.  

 

 Visie op de regionale samenwerking 

Het deelnemen aan de regio FoodValley vraagt van uw gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, een idee 

waartoe de samenwerking moet dienen. Wat is het belang voor inwoners en bedrijven, waar moet 

Scherpenzeel op inzetten om de ambities uit de Toekomstvisie 2030 waar te maken en waar zijn 

regionale ambities die doorwerken in Scherpenzeel.  

Bijvoorbeeld durft Scherpenzeel (college en raad) besluiten te nemen die niet direct alleen voor de 

inwoners van Scherpenzeel van belang zijn, maar wel duidelijk in het belang van de regio?  
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 Versterking van de ambtelijke organisatie 

Wanneer u aangeeft dat uw college ‘middels een ingroeimodel zal toewerken naar een structurele 

additionele investering’ in de organisatie, geeft dat ons niet direct vertrouwen dat u direct en 

proactief maatregelen neemt die nu nodig zijn om de organisatie op orde te brengen. Het 

ingroeimodel gaat uit van 2020 tot en met 2024, dat is wat ons betreft te langzaam, wij verwachten 

in de kadernota van 2021 de structurele middelen die nodig zijn om de organisatie helemaal op 

orde te brengen. Waarbij we geen nadere eisen stellen aan de flexibele schil. 

 

 Financiële uitwerking van de maatregelen 

U geeft zelf aan € 1,2 miljoen structureel te willen dekken voor de ‘”basis op orde’’ conform 

begroting 2020 en dat u additioneel nog € 0,4 miljoen wilt dekken, waarbij u rekening houdt met 

de ambities uit de Toekomstvisie 2030. Wij verwachten dat u in de kadernota 2021 een goede 

structurele dekking opneemt voor de inkomstenverhogende maatregelen en bezuinigingen. Zodat u 

de noodzakelijke uitbreiding van het ambtelijke apparaat binnen de begroting 2021 structureel 

kunt gaan opvangen. 

 

Tot slot 

We verwachten van u een verantwoordelijke en proactieve houding. Wanneer u niet in staat bent de 

noodzakelijke acties te nemen en ons daarover maandelijks te rapporteren, zijn wij voornemens 

een open overleg als bedoeld in artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling te starten. De 

besluitvorming in uw college en/of in uw raad over kadernota 2021 zullen daarvoor voor ons 

ijkmomenten zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 
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Het college van B&W van de gemeente Barneveld 

 

 
 


