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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 09:42
Aan: Wilma van de Werken
CC:
Onderwerp: RE: graag je reactie

Hallo Wilma, 
 
Ik heb  telefonisch medegedeeld wat onze reactie is en hem verzocht dat met jou te 
communiceren.  
In het bestuurlijke overleg van a.s. maandag met wethouder Van Ekeren zullen we het bestuurlijk ook 
nogmaals bespreken.  
 
Aangezien we de rollen graag zuiver willen houden, net zoals vorig jaar bij de kadernota communiceer ik 
dat vanuit financieel toezicht met .  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

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

 
 
 

Van: Wilma van de Werken <w.vandewerken@scherpenzeel.nl>  
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 09:20 
Aan:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: graag je reactie 
 
Dag  , 
 
Deze mail staat nog open. Mag ik ter completring en afronding van mijn dossiers nog een antwoord van je 
ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma van de Werken 
Gemeentesecretaris/directeur 
 
Tel. (033) 277 23 24 /   
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 13:44 
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Aan: Wilma van de Werken <w.vandewerken@scherpenzeel.nl> 
CC:  @scherpenzeel.nl>;  @gelderland.nl>;   

@gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: graag je reactie 
 
Hallo Wilma, 
 
Alvorens ik een antwoord geef op het stuk wil ik deze wel nog even intercollegiaal overleggen binnen het 
team IBT en specifiek met mijn collega , die ook betrokken is bij de arhi toetsing. 
 
Wanneer heb je antwoord nodig op je vraag?  
 
Dit ook vanwege een aantal dagen vrij die volgende week spelen.  
 
Verder begreep ik van  dat er tussen jou en hem contact is geweest over de kadernota en de 
verstrekking daarvan. Graag zouden wij in een vroeg stadium betrokken willen worden over het stuk, 
omdat dit ook van belang is voor het verdere proces. Dit ook het liefst zo snel als mogelijk, aangezien er bij 
beide gemeenten en de provincie behoefte is aan actualisatie van de financiële gegevens en stand van zaken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

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

 
 
 

Van: Wilma van de Werken <w.vandewerken@scherpenzeel.nl>  
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 13:31 
Aan:  @gelderland.nl> 
CC:  @scherpenzeel.nl>;  @gelderland.nl> 
Onderwerp: graag je reactie 
 
Beste  , 
 
In het bestuurlijke overleg op 15 april met de provincie hebben de burgemeester/wethouder en ik met de CdK en 
gedeputeerde Markink gesproken over uitspraken van de gedeputeerde in provinciale Staten ten aanzien van de 
ambtelijke inzet in de regio door Scherpenzeel, de structurele dekking van de personeelslasten in de begroting in 
relatie tot de flexibele schil en winstnemingen uit de grondexploitaties.  
De conclusie is dat de feiten en beelden nog niet met elkaar in overeenstemming zijn.  
Daarom hebben we afgesproken dit eerst (nogmaals) ambtelijk af te stemmen.  
 
In samenspraak met   heb ik een notitie gemaakt over de dekking van de formatie uitbreiding in onze 
begroting en de flexibele schil.  
Ook hebben we een passage gewijd aan de systematiek over de winstneming uit grondexploitaties en de 
bestemmingsreserve grondexploitaties in relatie tot de algemene reserve. 
Mijn vraag aan jou is of je via de mail zou willen bevestigen dat hetgeen in bijgaande memo “Flexibele Schil en 
grexen” staat een correcte weergaven van de feitelijke situatie is.  
Dan kan ik dit vervolgens weer delen met de gedeputeerde. 
 
Mijn dank is groot. 
 
Fijn weekend. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Wilma van de Werken 
Gemeentesecretaris/directeur 
 
Tel. (033) 277 23 24 /   
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 
 
 
 




