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Van: @barneveld.nl>
Verzonden: donderdag 8 april 2021 14:10
Aan:
CC:
Onderwerp: Format  en aanvullende stukken exploitatie opzet
Bijlagen: GREX 8000xx  21.1 - kasstromen.pdf; GREX 8000xx 

 21.1 - specificatie.pdf; 20210106 Financiële Verkenning 
.pdf; Format afstemming .docx

Hi, 
Hierbij het ingevulde format   + de aanvullende stukken. 
Wellicht ten overvloede, willen jullie de aanvullende stukken (m.n. de bijlagen) behandelen als niet‐ openbaar? 
Groeten   

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:11 
Aan: ' @scherpenzeel.nl>;  @barneveld.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Agenda voor morgen en te bespreken concept goedkeuringsbrieven voor morgen  
Dag  en , 
Hierbij de concept goedkeuringsbrieven voor het overleg van morgen.  
Hier moet dan nog wel het formatje voor ingevuld worden door jullie beide. Zodat ook vastgelegd is dat er 
overleg heeft plaatsgevonden tussen beide gemeenten. 
Verder is het van belang dat voor het stuk van de Koepel, dat alle relevante openbare stukken gemaild 
worden naar post@gelderland.nl en in cc naar  en mij. Dus inclusief raadsbesluit, maar ook inclusief 
de aangenomen moties en amendementen en de herziening van de Grex. In het geval er een stuk bijzit met 
een vertrouwelijk karakter, mag deze naar mij verstuurd worden. Dan zet ik deze afgeschermd in ons 
document informatie systeem. 
Dat zal het geval zijn voor de grondaankoop  van Barneveld het geval zijn lijkt mij. Maar die 
hebben we al ontvangen. Wel vroegen wij ons af of er nog een overzicht is van de exploitatieopzet van het 
project . Kun je deze aanleveren ?  
Verder willen we graag met jullie nog een paar punten bespreken omtrent de ingediende zienswijzen en de 
vraag van vorige week over de aanvullende middelen vanuit de provincie voor het herindelingstraject. 
In de zienswijze van Barneveld is een verzoek opgenomen voor aanvullende middelen vanuit de provincie 
voor het herindelingstraject. Wij hebben hier intern navraag over gedaan en komen daar morgen op terug. 
In de zienswijze van Scherpenzeel zijn een paar alternatieve berekeningen opgenomen voor de berekening 
van het weerstandsvermogen en de onbenutte belastingcapaciteit. Deze wijken af van de opname in de 
herindelingsscan, terwijl deze volgens mij ambtelijk is voorgelegd voor een check op feitelijke onjuistheden. 
Hier hebben wij ook een paar vragen over.  
Agenda morgen: 

1. Bespreken concept goedkeuringsbrieven 
2. Uniforme afspraken over de aanlevering van stukken 
3. Bespreken zienswijzen en vraag over aanvullende middelen voor herindelingstraject 
4. Wat verder ter tafel komt 

Tot morgen, 
Met vriendelijke groeten, 

 
Financieel toezichthouder gemeenten 
| tel  sms of whatsapp  | @gelderland.nl | www.gelderland.nl 
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag 

 
Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde.  Als u 
dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de 
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afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die 
niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden. 

 




