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Onderwerp Regie op toekomst Scherpenzeel

Geacht college,

In navolging van het Raadsbesluit van 9 december 2019 zijn wij, zoals besproken tijdens 
ons overleg op 6 februari jl., voortvarend aan het werk met het concretiseren van de 
benodigde acties op de thema's verbinding in het politiek-bestuurlijk samenspel, 
strategische kracht, versterking van de ambtelijke organisatie, visie op de regionale 
samenwerking en financiële uitwerking van de maatregelen.

We willen het beste voor Scherpenzeel
We brengen de basis op orde, werken aan een toekomstbestendige organisatie en aan de 
bestuurlijke randvoorwaarden (bestuurskracht, positie in de regio). Dit doen we niet 
alleen om te voldoen aan onze wettelijke taken, maar zeker ook om de ambities die wij 
met onze inwoners, bedrijven en instellingen in het kader van onze Toekomstvisie 
hebben geformuleerd, waar te maken. Zoals we ook tijdens ons gesprek hebben 
benadrukt is zelfstandigheid geen doel op zich, maar naar onze mening de beste manier 
om regie te houden over ons voorzieningenniveau en om de vraagstukken waar 
Scherpenzeel voor staat in verbinding met de samenleving op te pakken.

U gaf aan dat u, vooruitlopend op het vaststellen van de Kadernota 2021, behoefte heeft 
aan een maandelijks overleg. Zoals ook in onze brief van 15 januari jl. aangegeven willen 
wij hier graag aan meewerken. Vooral ook omdat wij, in de aanloop naar de Kadernota, 
onze energie in de juiste dingen willen steken.
Ons streven is immers om u met onze Kadernota (beleidsrijk, en met flankerende 
maatregelen op voornoemde thema's) voldoende comfort te geven bij de wijze waarop 
wij bouwen aan onze zelfstandige toekomst.

We ontvangen u graag in Scherpenzeel
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u zich graag ter plaatse vergewist van onze acties 
en voortgang willen wij u graag uitnodigen voor een gesprek in Scherpenzeel, bij 
voorkeur in de eerste week van maart. Wij zullen het initiatief nemen voor het maken 
van de afspraak. Indien de tijd het toelaat willen we met u een bezoek brengen aan 
Kulturhus De Breehoek.
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De Breehoek staat centraal in het Scherpenzeelse voorzieningenniveau, maar is 
tegelijkertijd in financiële zin een opgave waarvoor, ongeacht de bestuurlijke inbedding 
van Scherpenzeel, een oplossing moet worden gevonden. Wij nemen u graag mee in 
onze planvorming hieromtrent.

Onze agendapunten
Naast de toekomst van De Breehoek, en een toelichting van ons over de stappen die wij 
momenteel zetten, horen wij van uw kant graag voorafgaand aan ons gesprek meer over 
de opzet van het vooronderzoek dat u komende maanden gaat doen. Wij hopen dat we 
binnenkort ook met uw projectleider kennis kunnen maken.

Als vierde punt willen wij graag stilstaan bij de uitdagingen in het sociaal domein. In het 
perspectief van het meerjarig sluitend houden van onze begroting zouden we tijdens het 
gesprek ook graag van gedachten wisselen over het uitblijven van duidelijkheid vanuit 
het Rijk ten aanzien van hun rijksbijdrage aan de meerkosten in het sociaal domein en 
uw visie daarop. Wij zouden het betreuren als de bredere zorg voor de financiële positie 
van gemeenten uw comfort bij onze keuzes zou beïnvloeden.

Van u horen we graag of er, naast bovenstaande thema's, nog inhoudelijke onderwerpen 
zijn waarop u tijdens het gesprek zou willen ingaan.

We kijken er naar uit u te ontvangen in Scherpenzeel.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gfherpenzeel,

/

W.M. van de Werken 
Secretaris

H.E. van Dijk/van Omrhering 
Loco-burgemeester


