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Geacht college,
Op 7 februari bent u door de provincie Gelderland geïnformeerd, dat wij als provincie een
verkenning zijn gestart naar de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. Die
verkenning dient als voorbereiding op de mogelijke start van een Arhi-procedure conform artikel 8
Wet Arhi. Of die procedure daadwerkelijk gestart wordt, is afhankelijk van de besluitvorming in de
gemeente Scherpenzeel over de Kadernota, die is voorzien voor de zomer van 2020.
De eerste stap in een mogelijk daarna te starten Arhi-procedure is het zgn. open overleg met
betrokken gemeenten. Om een zorgvuldig besluitvorming over het starten van een open overleg te
kunnen laten plaats vinden, willen wij een zo volledig mogelijk beeld hebben van de
oplossingsmogelijkheden voor de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. We zijn
daarom als verantwoordelijk bestuursorgaan, naast deskresearch van bestaande rapporten, een
verkenning gestart om:
1.
2.
3.

ons een onderbouwd beeld te vormen van de varianten en opties (naast herindeling) die er
mogelijk nog zouden kunnen zijn om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken;
de ontwikkeling van de bestuurlijke verhoudingen in de regio en de gevolgen daarvoor van een
mogelijke herindeling van Scherpenzeel met een of meer gemeenten te analyseren.
ons een onderbouwd beeld te vormen van de gemeenten die bij dit overleg en bij een mogelijke
herindeling wel en niet betrokken zullen worden;

Wij willen onze beeldvorming hierover met name baseren op de opvattingen die daarover op dit
moment leven bij de bestuurlijke partners van Scherpenzeel. Deze zijn voor ons in belangrijke zin
maatgevend voor de inrichting van het eventueel te voeren open overleg in het kader van de Wet
Arhi. De verkenning heeft dus primair een inventariserend karakter op dit punt.
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De verkenning zal worden uitgevoerd door de door ons aangesteld Projectleider Versterking
Bestuurskracht Scherpenzeel, de heer D. Louter. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund vanuit
onze provinciale organisatie. Hij zal binnenkort contact opnemen voor het maken van een afspraak
met u, of heeft dat inmiddels gedaan. Wij zouden graag de verkenning willen uitvoeren in de
periode april/medio mei.
Uiteraard zal bij de uitvoering rekening worden gehouden met de mogelijkheden en beperkingen
die de maatregelen in verband met de bestrijding van het Covid-19 virus vragen.
Wij hebben een aantal deelvragen geformuleerd die aan de orde kunnen komen in de te voeren
gesprekken. Deze zijn in een bijlage toegevoegd. Per gesprekspartner kunnen de deelvragen
verschillend zijn of specifiek worden gemaakt.
Er zal een verslag op hoofdlijnen worden gemaakt van de gesprekken. U krijgt uiteraard de
gelegenheid om het verslag van het met u gevoerde gesprek te verifiëren. De verslagen zullen op
een later moment (tijdstip afhankelijk van de besluitvorming over mogelijk te starten Arhiprocedure) ook openbaar kunnen worden gemaakt.
Wij hopen dat u op korte termijn mee wilt en kunt werken aan deze verkenning. Voor eventuele
vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder Algemeen Bestuur,
Financiën en Sport, de heer J. Markink.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst
Secretaris
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Bijlage
Wij nodigen u vooral uit om primair uw eigen visie en invalshoek te kiezen voor de medewerking
aan de verkenning, waarbij de volgende vragen als een soort checklist kunnen dienen:
 Wat is uw visie op uw eigen bestuurlijke toekomst voor de korte en middellange termijn?
 Welke rol ziet u in uw eigen bestuurlijke toekomst voor samenwerking met andere gemeenten
in de regio? Ziet u daar voor de komende jaren nog nieuwe ontwikkelingen in voor uw eigen
gemeente?
 In welke mate en op welke wijze speelt voor uw eigen bestuurlijk toekomst een wijziging van de
gemeentelijk indeling mogelijk een rol?
 Welke samenwerkingsrelatie heeft u op dit moment met de gemeente Scherpenzeel? Verwacht
u voor de komende jaren een verandering in die relatie? Wat zijn uw eigen wensen/ideeën
daarbij?
 Hoe zou u op dit moment staan tegenover een mogelijk initiatief om tot verdergaande
samenwerking met Scherpenzeel te komen? Welke opties en varianten zouden daarbij voor u
mogelijk bespreekbaar zijn?
 Hoe zou u op dit moment staan tegenover een mogelijk initiatief tot fusie met de gemeente
Scherpenzeel (en eventueel andere gemeenten)?
 Welke gevolgen zou een eventuele herindeling in dit gebied hebben op de bestuurlijke en
regionale verhoudingen?
 Wat wilt u mogelijk verder nog meegeven aan het provinciebestuur Gelderland in het kader
van de voorbereiding van de mogelijke start van een Arhi-procedure rond Scherpenzeel?

