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Van:
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 12:14
Aan: '
Onderwerp: RE: Raadsbesluiten 4 feb Barneveld
Bijlagen: Motie vreemd CDA - bloembakken.pdf; Raadsvoorstel  Uitschrijven stemming 

tijdens Tweede Kamerverkiezing.pdf; Raadsvoorstel Energievisie (1).pdf

Als aanvulling hierop de volledige agenda, met daarbij de nog niet toegezonden stukken. 
 

Agendapunt  Onderwerp   Financiële gevolgen 

9  Huisvestingsverordening  Geen 

10  Regio Foodvalley Kaderbrief  Geen 

11  Omgevingsdienst De Vallei (OddV) Kaderbrief  €11.000 structureel 

12  Accountantsdienst aanbesteding  Nog niet bekend 

13  Energievisie Scherpenzeel  Geen 

14  Uitschrijven stemming tijdens Tweede 
Kamerverkiezing 

€ 20.000 incidenteel 

15  Nota van Bevindingen (Rapport Frissen)  Geen 

16  Regio De Vallei Kaderbrief  Geen 

17  Stichting Eem Vallei Educatief (Stev) Begroting  Geen 

18  Motie vreemd CDA – bloembakken  Beperkt 

 
De dikgedrukte items zijn de nieuw toegevoegde stukken. 
 
Tot straks! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsmedewerker Financiën│ afdeling Bedrijfsvoering  
(even weken: ma t/m do | oneven weken: ma t/m vr) 
Tel. (033) 277 23 24 
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 
 
 
 

Van:    
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 19:39 
Aan: ' @barneveld.nl>;  @gelderland.nl>;   

@gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Raadsbesluiten 4 feb Barneveld 
 
Hoi allemaal, 
 
Allereerst bedankt voor het doorsturen   We gaan er in Scherpenzeel zo snel en goed mogelijk doorheen! 
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In de bijlage treffen jullie, de voor nu geagendeerde stukken aan voor de raadsvergadering van 11 februari, 
belangrijke opmerking hierbij is dat de stukken nog eerst opiniërend behandeld moeten worden dus er wellicht nog 
wat zou kunnen veranderen.  
 

Agendapunt  Onderwerp   Financiële gevolgen 

9  Huisvestingsverordening  Geen 

10  Accountantsdienst aanbesteding  Nog niet bekend 

11  Regio Foodvalley Kaderbrief  Geen 

12  Omgevingsdienst De Vallei (OddV) Kaderbrief  €11.000 structureel 

13  Regio De Vallei Kaderbrief  Geen 

14  Stichting Eem Vallei Educatief (Stev) Begroting  Geen 

15  Nota van Bevindingen (Rapport Frissen)  Geen 

 
Daarnaast ben ik inderdaad ook benieuwd naar de beslistermijn van de provincie. Hier zullen we het morgen vast 
over hebben. 
 
Tot morgen! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsmedewerker Financiën│ afdeling Bedrijfsvoering  
(even weken: ma t/m do | oneven weken: ma t/m vr) 
Tel. (033) 277 23 24 
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 
 
 
 
 

Van:  @barneveld.nl>  
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 17:45 
Aan:  @gelderland.nl>;  @gelderland.nl>;   

@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: RE: Raadsbesluiten 4 feb Barneveld 
 
Hi, 
 
Dank voor de aanvulling. Op basis daarvan is het lijstje iets langer. Het betreft met name voorstellen onder het 
drempelbedrag, dus ter informatie. 
Wellicht kunnen we ze morgen als oefening gebruiken om er even wat meer feeling bij te krijgen. 
 
Alvast een vraag vooraf: bestuurlijk wil men graag weten wat de goedkeuringstermijn voor invloed heeft op de 
uitvoering van onze raadsbesluiten. 
Zoals jullie aangaven heeft GS een erg lange tijd om goedkeuring te kunnen geven (namelijk 2x 13 weken). In 
hoeverre kunnen we daar concrete afspraken over maken, zodat gemeenten wel snel door kunnen gaan met de 
uitvoering van door de raad vastgesteld beleid? 
 
Groeten   
 

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 15:48 
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Aan:  @barneveld.nl>;  @gelderland.nl>; '  
@scherpenzeel.nl> 

Onderwerp: RE: Raadsbesluiten 4 feb Barneveld 
 
Goedemiddag  en , 
 
Zie hieronder in het rood onze antwoorden. Hopelijk kun je er verder mee. Anders hoor ik het morgen graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Adviseur Interbestuurlijk Toezicht 
 

 | sms of whatsapp  | @gelderland.nl | www.gelderland.nl 
linkedin.com/in/   
werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdagochtend 
 

 
 

Van:  @barneveld.nl>  
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 08:30 
Aan:  @gelderland.nl>;  @gelderland.nl>;   

@scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: Raadsbesluiten 4 feb Barneveld 
 
Goedemorgen, 
 
Hierbij de raadsbesluiten met financiële consequenties die op de raadsagenda van 4 februari staan. Helaas niet 
eerder aan toegekomen. 
Ik twijfelde even welke besluiten ik wel en niet moet sturen, ik heb NIET toegevoegd: 
‐ Besluiten die wel financiële consequenties hebben, maar neutraal zijn of een voordelig resultaat hebben; 
Neutraal of voordelig maakt voor het toezicht niet uit. Het gaat om de besluiten boven het bedrag van € 300.000,‐ 
(niet hoe de dekking verloopt, ondanks dat de dekking natuurlijk wel een beoordelingscriterium is) die voor 
goedkeuring moeten worden ingediend. Daarnaast zullen de wijzigingen onder dat drempelbedrag in ieder geval 
ingebracht moeten worden om elkaar te informeren. 
‐ Besluiten met financiële consequenties, met als dekking incidentele begrotingsruimte; 
Incidentele dekking beïnvloedt (mogelijk) de vermogenspositie, ook deze zullen gedeeld moeten worden al dan niet 
ter goedkeuring voorgelegd moeten worden. Ik vermoed dat het hier gaat om de post onvoorzien, in dat geval 
gelden de drempelbedragen voor de goedkeuring en verder natuurlijk ook hier de informatieplicht. 
‐ Besluiten die over 2020 gaan. 
Zonder gevolgen hoeft dit niet, maar bij structurele consequenties dan wel inbrengen. Dan heeft het ook effect op 
2021 en verder. 
 
Mocht dat anders zijn, dan zal ik nog een aantal moeten toevoegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Strategisch financieel adviseur|Team Financiën 
 

 
 
werkzaam op maandag t/m donderdag  
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Postbus 63, 3770 AB Barneveld |Raadhuisplein 2, 3771 ER BARNEVELD  
 |  @barneveld.nl | www.barneveld.nl 

 

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 
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. 

 

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 
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. 

 




