Scherpenzeel
Zelfstandig!
Het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland wil op 14 juli a.s. besluiten om een
procedure te starten, waarbij onze mooie gemeente
Scherpenzeel gedwongen wordt tot herindeling met
Barneveld.
Wij vinden dat zo’n gedwongen herindeling op dit
moment onwenselijk, ontijdig en onrechtmatig is,
omdat
1. ieder draagvlak voor zo’n herindeling onder
de bevolking ontbreekt
2. hiervoor bovendien geen dringende
aanleiding bestaat

Wij maken ons grote zorgen omdat een
zogenaamde art. 8
Arhi procedure een
eenrichtingstunnel is.
Door deze procedure te starten wordt zowel binnen
als buiten Scherpenzeel een onomkeerbare
dynamiek ontketend. Het samenspel tussen de
gemeente Scherpenzeel en haar maatschappelijke
en bestuurlijke samenwerkingspartners wordt
onherroepelijk beïnvloed, evenals de kansen om de
inhoudelijke ambities van Scherpenzeel te realiseren.
En dat terwijl onder zowel de inwoners als het
bestuur van de gemeente Scherpenzeel een sterk
uitgesproken wens leeft om onze zelfstandigheid te
behouden.
Mogen wij op uw steun rekenen?

Burgemeester en wethouders Scherpenzeel

DE AMBITIES VAN SCHERPENZEEL
Scherpenzeel wil een ondernemend dorp in het groen, met een betrokken gemeenschap in het hart van het land
zijn én blijveni. Scherpenzeel heeft een bovengemiddeld voorzieningenaanbod ii, biedt laagdrempelige en brede
zorg dicht bij de inwonersiii en gewaardeerdeiv maatwerk dienstverlening voor haar inwoners. Scherpenzeel wil
het voorzieningenniveau (inclusief Kulturhus De Breehoekv) naar de toekomst toe te garanderen, en heeft
uitgesproken ambities op de thema’s Leefbaar en Levendig, Vitaal en Veerkrachtig, Duurzaam en Krachtig en
Betrokken, zoals verwerkt in onze Roadmapvi.

Een zelfstandige gemeente is geen doel op zich. Wel is zelfstandigheid dé manier
om regie te houden over ons voorzieningenniveau en om de uitdagingen waar
Scherpenzeel voor staat, in verbinding met de samenlevingvii te adresseren.
Een lokaal gemeentebestuur (geworteld in - en volledig gefocust op – Scherpenzeel) weet wat er speelt en kan
door de korte lijnenviii flexibel inspelen op behoeften en maatwerk bieden. We investeren in onze dienstverlening
met een organisatie die op haar taak is toegerustix. Onze medewerkers zijn gepassioneerd en staan met beide
benen in de samenleving. Korte lijntjes en flexibiliteit werken twee kanten op: als lokale overheid zijn we
benaderbaar voor onze inwoners, en een aantrekkelijke werkgever voor ambitieuze professionals die op zoek
zijn naar een afwisselende baan middenin onze hechte samenlevingx.
We houden onze eigen stem in de regio xi, en gaan de uitdagingen waar we voor staan samen met onze
buurgemeenten aan. Daarbij zoeken we gericht samenwerking om onze kwetsbaarheid als kleine gemeente te
verminderenxii. We dragen ons steentje bij aan regionale opgaven xiii, zoals de woningbehoefte in onze regio

Scherpenzeel bouwt de komende 10 jaar bijna 1000 woningen. Primair voor de eigen woningbehoefte, maar
ook als bijdrage aan de regionale woningopgavexiv. Naast een aantal reeds geplande woonwijken, zoals
Akkerwinde, gaat het ook om inbreiding binnen de bestaande komgrens. Bestaande panden worden gesloopt
om plaats te maken voor nieuwbouw. We bouwen binnen de contouren zoals vastgesteld in de Nota van
Uitgangspunten voor de Omgevingsvisie Scherpenzeel. Hierin wordt vooral ten zuiden van de bestaande
contouren gebouwd. Ook is een aantal gebieden aangewezen (de ‘groene longen’) die zorgen dat het open,
groene karakter van ons dorp wordt bewaakt.
Zodra de discussie over onze
toekomst is geluwd gaan we
investeren in betere bestuurlijke
verhoudingenxv. We pakken het
exploitatietekort van Kulturhus
De Breehoek aan door functies
toe te voegen (waaronder een
nieuw gemeentehuis). Dat geeft
inkomsten, meer reuring en
maakt van De Breehoek een
echte huiskamer voor sportief,
cultureel
en
straks
ook
maatschappelijk en bestuurlijk
Scherpenzeelxvi.

Impressie De Breehoek

Zelfstandigheid is de beste, meest logische en efficiëntste manier om de doelen
van Scherpenzeel te bereiken.
Net als elke gemeente hebben wij zorgen over de toekomstige rijksbijdragen, en over eventuele kostenstijgingen
in het sociaal domeinxvii. Maar we hebben onze financiën structureel op orde, en een stevige vermogenspositie
om tegenvallers op te kunnen vangen, en te kunnen investeren in ons dorp.
Scherpenzeel werkt achterstanden weg en versterkt haar organisatie structureel met 14,2 fte. Uiteraard worden
structurele uitgaven structureel gedekt. Het lokale lastenniveau ligt iets boven het landelijk gemiddelde, maar
dat verschil wordt ondanks de aangekondigde OZB verhogingxviii komende jaren minderxix. En met opbrengsten
uit grondexploitatiesxx kunnen we komende jaren fors (incidenteel) investeren in projecten die Scherpenzeel nog
mooier, duurzamer en leefbaarder maken. Dit maakt ons krachtig en stemt ons positief richting de toekomst.

Een toekomst, waarin we zelf willen blijven bepalen waar we in dit dorp samen
ons gemeenschapsgeld aan willen uitgeven. Waar we onze eigen broek op
houden, en met elkaar onze zaken voor elkaar krijgen.
De provincie heeft ons niet overtuigd met feitelijke, inhoudelijke argumenten voor de noodzaak tot (gedwongen)
herindeling, en voor de oplossingsrichting die zij voorstellen (herindeling met Barneveld). Er is naar onze mening
geen sprake van een acute situatie, waarin onvoldoende zicht is op verbetering van knelpunten ten aanzien van
bestuurskracht en / of dienstverleningxxi. We zijn niet overtuigd van de noodzaak die de provincie kennelijk ziet
om (op dit moment) in te grijpen xxii.
Naar aanleiding van onze eigen analyses, op basis van de nu beschikbare informatie xxiii, zijn wij van mening dat
het alternatief ‘herindelen met Barneveld’ niet beter is voor Scherpenzeel. Zonder aan de kwaliteiten van
Barneveld (die wij waarderen als goede buur en belangrijke partner) af te doen, zien wij reële risico’s in de
zorgelijke financiële positie van Barneveldxxiv, en in het gebrek aan toekomstperspectief voor Kulturhus De
Breehoek, indien de zelfstandige gemeente Scherpenzeel verdwijnt xxv. In bredere zin kunnen in dit stadium geen
garanties worden gegeven voor het voorzieningenniveau in Scherpenzeel, of (de instandhouding van) het niveau
van dienstverlening dat door de Scherpenzelers wordt gewaardeerd xxvi.

Gedwongen herindeling is ‘een slechte oplossing voor een niet-bestaand
probleem’. Draagvlak hiervoor onder onze inwoners ontbreekt.
In november 2019 hebben wij de Scherpenzelers, aan de hand van een raadsbreed gedeelde analyse van de
voor- en nadelen van zelfstandigheid en herindeling, gevraagd naar hun mening. Ruim 75% van de
respondenten gaf aan een voorkeur te hebben voor zelfstandigheidxxvii. Op basis van deze peiling heeft een
raadsmeerderheid in december 2019 gekozen voor een zelfstandige toekomst van de gemeente Scherpenzeel.
De kadernota, waarover onze raad op 9 juli a.s. beslist, toont aan dat de bestuurlijke keuze die in december is
gemaakt toekomstbestendig isxxviii.
Als GS op 14 juli besluit om een Arhi procedure te starten zal dat impact zal hebben op de Scherpenzeelse
samenleving en ook de politiek-bestuurlijke dynamiek in en om Scherpenzeel beïnvloeden. Dat is op inhoud niet
te rechtvaardigen, en bovendien niet in lijn met de wens van Scherpenzeel. Wij zijn van mening dat een dergelijke
ingrijpende stapxxix alleen kan worden gezet op basis van een afweging waarin de acute noodzaak is aangetoond
en het draagvlakxxx onder de Scherpenzelers is meegewogen. Tot op heden heeft de provincie dat nog niet
gedaanxxxi. Daarom vinden wij het belangrijk om onze inwoners, op basis van alle nieuwe informatie uit de
kadernota en de mening van de provincie, opnieuw hun voorkeur uit te laten sprekenxxxii.

De mening van de Scherpenzelers moet worden gehoord!

www.scherpenzeel.nl/toekomstvisie

toekomstvisie@scherpenzeel.nl

Noten bij Position Paper
Toekomstvisie 2030. De genoemde ambities zijn tot stand gekomen in samenspraak met inwoners,
organisaties en bedrijven. Een participatieverslag (video) is te vinden op onze website
www.scherpenzeel.nl/toekomstvisie
ii
Voorzieningen waaraan de gemeente incidenteel en/of structureel bijdraagt zijn o.a. Kulturhus De Breehoek,
Zwembad ’t Willaer, nieuwbouw Scouting ook t.b.v. jeugd Renswoude en Woudenberg, Sportpark De Bree (o.a.
nieuwe kunstgrasvelden, verlichting, onderzoek collectief zonnepanelen), Bibliotheek Scherpenzeel
(zelfstandig), Bikepark, trapveldjes en groenvoorzieningen. De 4 basisscholen zijn recent gerenoveerd c.q.
nieuwgebouwd.
iii
, Inzet op preventie door een team van eigen, lokale ambulant zorgverleners, die in plaats van regie op
afstand gedurende het hele traject betrokken blijven en de integraliteit van de zorgverlening bewaken
(specifieke doorverwijzing). Scherpenzeel is als 1 van de 6 gemeenten in Nederland uitgeroepen tot Blue Zone
Jeugdzorg (CBS, 2019). Scherpenzeel heeft concrete plannen ontwikkeld voor het versterken van het integraal
zorgaanbod in Scherpenzeel en concentratie van welzijnsvoorzieningen in De Breehoek.
iv
Zie o.a. Klanttevredenheidsonderzoek Sociaal Domein 2019
v
Kulturhus De Breehoek heeft momenteel een exploitatietekort van ca. 290 K op jaarbasis. Bij herindeling zal
dat tekort oplopen tot ca. 400 K. Gemeente Scherpenzeel heeft samen met De Breehoek een plan uitgewerkt
waarin door een slimme combinatie van gemeentehuis en welzijnsvoorzieningen een realistisch
toekomstperspectief voor De Breehoek wordt geboden, waardoor het exploitatietekort direct kan worden
teruggebracht tot 212 K, en voor de langere termijn de netto bijdrage vanuit de gemeenschap op termijn tot
90.000 wordt gereduceerd (rapport Draaijer & Partners, 2020). Hiermee worden garanties geboden voor het
voortbestaan van deze centrale voorziening.
vi
Deze Roadmap is een levend document, dat we gebruiken om onze ambities uit de Toekomstvisie 2030 en
de verschillende visies op deelterreinen te vertalen in concrete projecten en programma’s. Daarbij laat de
lengte en de positie van de ‘stralen’ zien op welke termijn we hiermee aan de slag gaan.
We bekijken onze agenda vanuit een cirkel (het ‘nu’). Onze agenda bestaat uit ambities die we het liefst
allemaal tegelijkertijd op korte termijn willen oppakken. Maar rond de ‘middenstip’ zit het al snel (te?) vol. We
kunnen niet alles tegelijk. Door prioriteiten te stellen ontstaat letterlijk ruimte.
vii
Scherpenzeel wil partner van de samenleving zijn en blijven. Wij hanteren ons Participatiekompas
(afwegingskader voor een zorgvuldige vormgeving van het participatietraject) en geven komende jaren verder
vorm aan dialoog en partnerschap met de samenleving.
viii
Naar onze mening een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van een (verdere) ‘kloof tussen burger en
politiek’.
ix
In 2019 is in het rapport ‘Zelfbewust Scherpenzeel’ (SeinstraVandeLaar) in kaart gebracht welke investeringen
nodig zijn om onze kwetsbaarheden te adresseren, onze wettelijke taken uit te kunnen (blijven) voeren, en
de ambities uit de Toekomstvisie te kunnen realiseren. Deze aanbevelingen zijn overgenomen. In de begroting
2020 (31 oktober 2019) is voor de eerste twee jaar incidenteel geld uitgetrokken voor de ‘basis op orde’ en het
wegwerken van achterstanden. Met deze kadernota wordt de benodigde uitbreiding (€ 1,2 mln) structureel
gedekt vanaf 2022. Met het uitbreiden van het personeelsbestand is reeds begonnen. Om onze ambities te
realiseren richten we een flexibele schil in van € 450 K, inzetbaar op projecten en incidenteel gefinancierd.
x
Scherpenzeel is een aantrekkelijke werkgever. Ondanks de lastige arbeidsmarkt en de (verhoudingsgewijs)
beperktere groeimogelijkheden en arbeidsvoorwaarden in een kleine gemeente, zijn wij er in de afgelopen
periode in geslaagd om enthousiaste, bevlogen en getalenteerde (jonge) professionals aan ons te binden.
Scherpenzeel heeft in 2020 het programma Organisatieontwikkeling 2.0 2.0 gelanceerd om de organisatie niet
alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief te versterken De hernieuwde missie en visie voor de organisatie is
gebaseerd op de volgende leidende principes:
 In verbinding met de Scherpenzelers/inwoners
 Dienstverlenend, krachtig en betrokken
 Dienend leiderschap
 Beschikbare capaciteit en hoeveelheid werk in balans
 Goed werkgeverschap
i

De komende jaren wordt ingezet op Basis op Orde, transitie naar een netwerkorganisatie, effectief
samenwerken, verbetering van processen en optimalisatie van onze dienstverlening.
Daarbij investeren we volop in het ‘binden en boeien’ van onze medewerkers, o.a. door opleiding en training, en
door het opzetten van een eigen Jonge Ambtenaren Netwerk.
xi
Vanuit het principe dat een eigen stem aan tafel (en waar nodig krachtenbundeling met buurgemeenten) te
prefereren is boven een krachtige stem, die meerdere belangen tegen elkaar af moet wegen.
xii
Scherpenzeel werkt reeds samen met diverse gemeenten, o.a. Inkoopcollectief Midden Nederland, OddV,
Regio De Vallei, Regio FoodValley, en met individuele gemeenten op het gebied van ICT, belastingen en AOV.
Als kleine gemeente blijven we kwetsbaar op bijv. eenpittersfuncties. Naar de toekomst toe orienteren we ons
daarom op gerichtere samenwerking met en mogelijk bundeling van inkoop. Uitgangspunt blijft: zelf doen als
we verschil kunnen maken voor de Scherpenzelers, samenwerken als dat effectiever is.
xiii
Bijdragen in de regio o.a. RES, governance regio FoodValley, trekker ‘RES: warmte’ namens Regio
FoodValley, adoptiegemeente bijzondere woonvormen / doelgroepen.
xiv
Waar andere gemeenten (o.a. door de stikstofproblematiek) onvoldoende woningen kunnen realiseren om
aan de vraag te voldoen, bouwt Scherpenzeel de komende 10 jaar bijna 1000 woningen. In de overbelaste
woningmarkt in onze centraal gelegen regio bieden we daarmee niet alleen woningen voor onze eigen
doelgroepen, maar ook voor woningzoekenden uit de regio.
xv
De twijfels ten aanzien van de haalbaarheid van de zelfstandige koers (vooruitlopend op het verschijnen van
onze kadernota) veroorzaakten een onwenselijke dynamiek. Zodra de situatie is genormaliseerd ontstaat
ruimte voor herstel van vertrouwen en investeren in bestuurskracht.
xvi
Met de dit voorjaar uitgewerkte plannen voor de combinatie Breehoek – gemeentehuis creëren we meer
reuring in De Breehoek, en brengen we synergie tussen sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.
Door de bundeling van welzijnsorganisaties neemt de effectiviteit van het welzijnswerk toe. Ook kan een
aantrekkelijke nieuwe plek worden gecreëerd voor de bibliotheek in het hart van de centrale hal. Hierdoor
wordt de voorgenomen bezuiniging (€ 100 K, halvering subsidie) worden teruggebracht tot € 27 K. Dat
betekent dat we de bibliotheek nog altijd voor ca. 17 euro per inwoner per jaar subsidieren (i.p.v. 13 euro
gemiddeld in de regio). Hiermee ontstaat perspectief voor het behoud van een volwaardige, zelfstandige
bibliotheek (i.p.v. een steunpunt), ook op de schaal van Scherpenzeel.
xvii
Rijksbijdrage Jeugdzorg (ca. € 165 000,= per jaar) vanaf 2022 niet ingeboekt omdat hierover pas in een
volgend kabinet duidelijkheid komt. Reserve Sociaal Domein bedraagt ca. € 1,3 mln.
xviii
De komende vier jaar wil Scherpenzeel de OZB elk jaar met 6 % verhogen. Dat is overigens inclusief 1,7%
inflatie. Reëel stijgt de ozb dus maar 4,3% per jaar. In totaal komt dat neer op zo’n 90 euro per gemiddeld
huishouden. Dat doen we natuurlijk alleen als dat echt nodig blijkt. In de Kadernota hebben we nu rekening
gehouden met een aantal zaken die misschien meevallen, bijv. een CAO loonstijging die niet doorgaat (maar
waar we alvast wel geld voor hebben gereserveerd), of een uitkering van de Rijksoverheid die misschien nog
komt (165.000 euro per jaar). Als dat zo is, hoeven we de belasting niet te verhogen.
xix
Het lastige is dat niemand weet hoe de toekomst (bijv. uitkeringen uit Gemeentefonds) er uit gaat zien.
Bovendien hebben veel gemeenten (waaronder Barneveld) aangegeven geen Kadernota / financieel
meerjarenperspectief te publiceren.
In onze kadernota is een OZB verhoging aangekondigd. De rioolheffing, afvalstoffenheffing etc. worden alleen
geïndexeerd. Als we afgaan op de trend van de laatste jaren (cijfers CPB / COELO) dan zullen de lasten elders
in ‘t land ook flink gaan stijgen, en relatief harder dan bij ons.
Op dit moment liggen de lasten in Scherpenzeel bijna 9% boven het landelijk gemiddelde (dat geldt overigens
voor meer kleine gemeenten). In 2024 zou dat, als de landelijke trend van de laatste jaren wordt doorgezet,
nog maar 5 % zijn. Verhoudingsgewijs worden we dus minder duur ten opzichte van de rest van Nederland.

Resultaat grondexploitaties bedraagt € 15-20 mln tot 2030, zie Kadernota. Hiermee worden incidentele
onttrekkingen aan de Algemene Reserve t.b.v. investeringen in kwetsbaarheden en projecten (zoals Breehoek)
ruimschoots gecompenseerd.
xxi
Het Herziene Beleidskader ARHI schrijft hierover: ‘Het is primair aan gemeenten zelf om te werken aan
xx

versterking van hun bestuurskracht, zo nodig via een herindeling. Tegelijkertijd blijkt dat in bepaalde situaties
dit proces niet altijd van onderop tot stand komt, terwijl versterking van de bestuurskracht wel nodig is. In
deze situaties van stagnatie is het wenselijk dat provincies het initiatief kunnen nemen.’
xxii
Het Herziene Beleidskader ARHI schrijft hierover: ‘Het is met het oog op een gedragen proces wenselijk dat
de minister van BZK tijdig door de betrokken provincie wordt geïnformeerd over voorgenomen herindelingen
en het hierbij voorgestane proces, onafhankelijk van de herkomst van het initiatief. Het informeren omtrent
een mogelijk provinciaal initiatief geschiedt per brief en een toelichtend gesprek. Dit gebeurt nog in de fase
voorafgaand aan een mogelijk besluit van de provincie om een procedure te starten conform artikel 8 van de
Wet arhi. Hierbij gaat het om de overwegingen om het initiatief tot herindeling (over) te nemen en
waarom juist op dit specifieke moment. Het overleg met de provincie biedt de mogelijkheid aan de minister
van BZK om nadere vragen te stellen en aandachtspunten voor het proces aan de provincie mee te geven.
Inhoudelijke beoordeling van het voorstel vindt, zoals wettelijk vastgelegd, plaats bij ontvangst van het
herindelingsadvies. De minister van BZK zal in voorkomende gevallen de Tweede Kamer informeren over een
provinciaal besluit tot start van een artikel 8 procedure.’
Barneveld en Scherpenzeel hebben ambtelijk en bestuurlijk geïnvesteerd in het ophalen en delen van
informatie. Daarbij is geconstateerd dat voor verdere duiding van de consequenties van het scenario
herindeling een uitwerking van de organisatie op taakveldniveau en het bepalen van gezamenlijke ambities
voor dienstverlening en voorzieningenniveau noodzakelijk is. Ten aanzien daarvan heeft Barneveld
aangegeven hieraan pas te willen meewerken na een bestuurlijke keuze van Scherpenzeel voor het scenario
herindeling. In onze analyse van de consequenties van herindeling is daarom (en om discussies te voorkomen)
stelselmatig voor een positieve uitleg van de effecten van herindeling gekozen. Ondanks dat nog niet alle
effecten zijn onderbouwd, zijn wij van mening dat wij voldoende inzicht hebben om op basis daarvan tot een
zorgvuldig en gewogen oordeel over de consequenties van herindeling te komen.
xxiv
In het rapport ‘Financiële veenbrand: tekorten lopen op, meer gemeenten in het rood’ (BDO, 2020,
https://www.bdo.nl/nl-nl/lp/2020/benchmark-gemeente-ps-dzb-bmz-gem-lo-20) scoort Barneveld als één van
de 3 slechtst presterende gemeenten in de grootteklasse 50.000 – 100.000 inwoners. Met name de
schuldquote van 175 % (de een-na hoogste in Nederland) is zorgelijk volgens dit onderzoek.
Daarnaast is voor ons het oordeel van de provincie Gelderland, op grond van hun verantwoordelijkheid in
het InterBestuurlijk Toezicht, ten aanzien van de begroting 2020 relevant.
(zie volgende pagina)
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Oordeel IBT over Scherpenzeel

Oordeel IBT over Barneveld
Volgens Draaijer & Partners (2020) loopt het jaarlijks exploitatietekort in geval van herindeling op naar ca. €
400.000,=
xxvi
Zie brief gemeente Barneveld dd. 25 05 2020 (Bijlage 2 bij onze Kadernota): ‘Het is voor ons niet mogelijk
xxv

om op dit onderwerp een gedegen reactie te formuleren’.

De Argumentenkaart, die we aan de samenleving hebben gepresenteerd, ging uit een ‘prijskaartje’ voor
zelfstandigheid van 80 – 160 euro per huishouden per jaar. Op basis van de (beleidsrijke) kadernota weten we
dat we zelfstandig kunnen blijven (en tegelijk het plan voor De Breehoek kunnen realiseren) voor nog geen 90
euro per huishouden. Een stuk positiever dus dan we afgelopen najaar dachten.
xxviii Zie expert opinion dr. AJWM Verhagen dd. 17 juni 2020
xxix Wij zien aanleiding om te twijfelen in de zorgvuldigheid en de onbevooroordeelde blik waarmee het
proces tot op heden is doorlopen. Dit is niet de plaats om deze te adresseren.
xxx
In het Herziene Beleidskader ARHI wordt draagvlak als eerste beoordelingscriterium genoemd.
xxxi
Waaronder Kadernota Scherpenzeel 2021 – 2024 www.scherpenzeel.nl/toekomstvisie, en alle informatie die
vanuit de provincie beschikbaar is gesteld via https://gelderland.stateninformatie.nl/
xxxii
Motivaction peilt in de week voorafgaand aan de Raadsvergadering op 9 juli a.s. de voorkeur van de
inwoners van Scherpenzeel ten aanzien van zelfstandigheid danwel herindeling met Barneveld. De uitslag
wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk dinsdagochtend 7 juni kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad, de
provincie, gemeente Barneveld en de minister. Tevens wordt de uitslag gepubliceerd middels een persbericht
en onze social media kanalen.
xxvii

Meer informatie? Zie www.scherpenzeel.nl/toekomstvisie
of mail naar toekomstvisie@scherpenzeel.nl

