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Van: @barneveld.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 12:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Raadsvoorstel Toekomstvisie Scherpenzeel (2 sporen)

Hi, 
 
Het tweesporenbeleid heb ik dus ook al op gereageerd (pva Scherpenzeel). Resteert alleen nog formatje laptops, ga 
ik zo doen. 
Ik kan 8 juli de hele middag vanaf een uur of 12.30u. Een bestuurlijk overleg kan ik zelf niet op een vrijdag bijwonen, 
maar dat hoeft geen probleem te zijn in principe. 
 
Groeten   
 

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 12:00 
Aan:  @barneveld.nl>;  @scherpenzeel.nl>;   

@gelderland.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Raadsvoorstel Toekomstvisie Scherpenzeel (2 sporen) 
 
Hallo , 
 
Dat is wat mij betreft prima. Dan is denk ik donderdag het handigste om ambtelijk overleg te laten 
plaatsvinden op 8 juli. Als Scherpenzeel daarna nog bestuurlijk overleg wil laten plaatsvinden kan dat dan 
eventueel plaatsvinden op de vrijdag 9 juli of maandag 12 juli overdag.  
Ik raad  aan om dat via de secretaresse van zijn wethouder te laten regelen, als die behoefte daar is. 
 
Ik kan in principe donderdag 8 juli de hele dag. Heb wel wat afspraken staan, maar kan die wel verzetten. 
Graag zie ik dan ook dat de rest definitief met elkaar afgestemd gaat worden. Dus ook de laptops en het 
tweesporenbeleid van Scherpenzeel. 
Als we bestuurlijk overleg plannen is het handigste als we zoveel mogelijk onderwerpen kunnen 
meenemen. De bestuurders hebben volgens mij momenteel allemaal een hele volle agenda.  
 
Hoe laat kunnen jullie 8 juli a.s.?  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

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

 
 
 

Van:  @barneveld.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:52 
Aan:  @scherpenzeel.nl>;  @gelderland.nl>;   

@gelderland.nl> 
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CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Raadsvoorstel Toekomstvisie Scherpenzeel (2 sporen) 
 
Hi, 
 
Hierbij het concept ingevulde format voor het raadsvoorstel PvA herindeling Scherpenzeel, volgens mij had ik nog 
geen format van   ontvangen. Ik zal ook nog een aanzet doen voor de laptops. 
Nog wel een aanvullende vraag waar ik volgens mij nog geen antwoord op heb: 
‐> wat is het doel van Spoor 1? En van het bedrag € 55.000? Dit wordt niet heel specifiek gemaakt in het voorstel 
zelf. Behalve dan dat er staat dat de dienstverlening doorgang moet vinden. 
Dit is wellicht iets wat we ook kunnen bespreken. 
 
@ plan jij nog een nieuw overleg in volgende week? 
 
Groeten   
 
 

Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 09:46 
Aan: ' @gelderland.nl'  @gelderland.nl>;   

@gelderland.nl>;  @barneveld.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomstvisie Scherpenzeel (2 sporen) 
 
Hoi allen,  
 
Zoals   al aan had gegeven hierbij ook nog een volgend stuk wat onder het financieel toezicht valt. Het betreft 
het raadsvoorstel “Kredietaanvraag Tweesporenbeleid”. 
 
Hierin wordt een krediet aangevraagd voor de twee sporen: Zelfstandigheid (Spoor 1), Herindeling (Spoor 2). 
 
Spoor 2: 
Om met de laatste te beginnen. Hier wordt een krediet van € 892.637 voor gevraagd. Dit is op basis van het PVA wat 
is samenspraak met Barneveld is opgesteld. Dit betreft de helft van het op pagina 15 genoemde bedrag van € 
1.675.275 voor het totaalproject (= € 837.637,‐), aangevuld met een bedrag van € 55.000 voor externe advisering. 
De dekking van dit bedrag komt vooral uit de rijksbijdrage welke beide gemeenten na vaststelling in PS zullen 
ontvangen vanaf 2022. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 560.893 per gemeente. De provincie heeft 
aangegeven al te maken kosten in 2021 voor te willen financieren. 
 
Het restant à € 276.744, welke naar verwachting pas in het 2e deel van 2022 nodig zal zijn, zal initieel uit de 
algemene reserve gedekt moeten worden. Wanneer de herindeling door zal gaan zal deze dekking een vorm van 
voorfinanciering zijn, waar van 2023 de fusiegemeente € 1.794.857 zal ontvangen. Hetgeen ter dekking kan staan 
van deze kosten. Aanvullend is dan een bedrag van € 55.000 gevraagd voor externe Financiering. Dit zal in zijn 
geheel ten laste komen van de Algemene Reserve. 
 
Spoor 1: 
Daarnaast zet Scherpenzeel ook nog in op zelfstandigheid, weliswaar onder de noemer “no regret”. Te maken slagen 
onder deze noemer zouden ook een positief effect moeten hebben op de nieuw te vormen gemeente, voor ieder 
scenario is dit dus gunstig. Hiervoor wordt een bedrag van € 210.000 gevraagd.  
 
Totaal: 
Samenvattend zal dus in totaal € 210.000 + € 55.000 = € 265.000 uit de algemene reserve worden onttrokken. 
Daarnaast wordt € 560.893 gedekt uit de rijksbijdrage. Tot slot wordt € 276.744 (waarschijnlijk in de 2e helft van 
2022 wanneer er in de besluitvorming meer duidelijkheid is) voorgefinancierd uit de algemene reserve, maar volgt 
de dekking uit de rijksbijdrage in 2023. 
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Vooral de 210k + 55k verdienen onder het financieel toezicht de aandacht, waar de rest (naar alle waarschijnlijkheid) 
gedekt is. 
 
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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  




