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Van:
Verzonden: maandag 20 september 2021 17:08
Aan:
Onderwerp:   FW: Afmelding bestuurlijk overleg en gesprek

 

Van: "bestuurssecretariaat" <bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp:  FW: Afmelding bestuurlijk overleg en gesprek 
Datum: 15 September 2021 15:40 
Aan: @scherpenzeel.nl> 
Cc: "bestuurssecretariaat" <bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl> 

Hi , 
Hierbij de mail die verzonden is aan de Commissaris van de Koning d.d. 9 september jl. 
Groet, 

 

Van: bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 18:05 
Aan: 'Berends, John' <CVDK@gelderland.nl> 
CC: CollegeB&W <CollegeBW@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: Afmelding bestuurlijk overleg en gesprek 
  

Geachte heer Berends, beste John, 
Eind van de middag ben ik benaderd door een journalist voor een reactie. De persvoorlichter van de 
provincie zou hebben verklaard dat naar aanleiding van mijn antwoorden op de raadsvragen een nieuw 
gesprek met u en de heer Luteijn werd ingepland.  
Het beeld, als zou ik opnieuw op het matje zijn geroepen, brengt mij ernstig in verlegenheid en raakt mij in 
mijn persoonlijk en professioneel handelen, temeer daar ik daar geen weerwoord op wil en kan geven 
zonder voeding te geven aan een (voor Scherpenzeel) onwenselijke beeldvorming van ruziënde bestuurders.
De afgelopen periode is het mij vaker overkomen dat ik werd geconfronteerd met uitspraken waarvan ik 
meende dat deze binnen de bestuurlijke vertrouwelijkheid waren gedaan. Ook aan speculaties ten aanzien 
daarvan wil ik geen voeding geven.  
Dit alles maakt wel dat ik mij onveilig voel. Dit wordt versterkt door jouw weigering om dit gesprek onder 
4 ogen (in plaats van 6) te laten plaatsvinden, ondanks mijn herhaaldelijk expliciet verzoek. 
De persvraag van vanmiddag was de spreekwoordelijke druppel, die mij heeft doen besluiten om vanmiddag 
niet aan te schuiven bij het Bestuurlijk Overleg en het daaropvolgend ‘6 ogen-gesprek’. 
Wat ik nodig heb om in veiligheid mijn opdracht als burgemeester van Scherpenzeel te vervullen heb ik 
onlangs nog verwoord in mijn ambtsbericht van juni jl.  

De taak als waarnemend burgemeester zal ik, ondanks de actuele tegenstellingen kunnen volbrengen. Waar 
ik behoefte aan heb, is de integere benadering door alle actoren in het herindelingsproces. (…) In de 
komende maanden zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen, om mij als ambassadeur te bewegen tussen de 
beslissers, de stakeholders en de uitvoerders in het herindelingsproces. (…) Hiermee neem ik mijn 
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap Scherpenzeel en de ambtelijke organisatie in de gemeente 
Scherpenzeel, om de toekomst van de zelfstandige kern Scherpenzeel en de belangen van de betrokken 
disciplines in de nieuwe gemeente duurzaam te borgen. Met veel vreugde, alertheid in handelen, 
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persoonlijke inzet, bestuurlijke betrokkenheid, grote voorzichtigheid en persoonlijk afhankelijkheid van God 
mijn Schepper, werk ik bij leven en welzijn, met meer dan gewone inzet verder. 

Ik zou je dringend willen verzoeken nu ruimte te nemen/geven voor bezinning: een afkoelingsperiode om te 
voorkomen dat dit op de spits wordt gedreven.  
Dit heb ik rond 17.30 uur ook telefonisch met je besproken. Inmiddels heb ik ook Jan Luteijn hierover 
geïnformeerd. 
Ik heb dit zonet ook gedeeld met mijn college. Dit heeft hen doen besluiten om in het geheel geen 
afvaardiging te sturen vandaag; zoals dinsdag jl. in het bilateraal overleg met Barneveld reeds gememoreerd 
doet de provinciale druk op dit punt de bestuurlijke verhoudingen tussen onze gemeenten geen goed. 
Linksom of rechtsom moeten wij immers samen verder. 
Volledigheidshalve meld ik hierbij, dat het collegebesluit om vanavond niet naar het overleg te komen 
NIET betekent dat Scherpenzeel niet verder wil met het Bestuursakkoord. Zoals eerder ook met Barneveld 
besproken hopen wij dat de beide raden zich spoedig willen buigen over de kaders voor een eventuele fusie.
Met vriendelijke groet, 
Eppie Klein 
Burgemeester 




