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Van: @barneveld.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 08:39
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: afspraken en agenda voor volgende week 
Bijlagen: Format afstemming raadsvoorstel Breehoek input barneveld.docx

HI, 
 
Ik heb inmiddels wel een concept format visievorming opgesteld, zie bijlage. Lijkt mij goed die langs te lopen. 
De overige ben ik nog niet aan toegekomen. 
 
Groeten   
 

Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 08:33 
Aan: ' @gelderland.nl>;  @barneveld.nl>; 

@gelderland.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: afspraken en agenda voor volgende week  
 
Beste  , 
 
Dat lijkt mij onverstandig, volgens mij is het een en ander wel gedeeld rondom de Breehoek. Laten we het daar in 
ieder geval wel even over hebben.  
 
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:  @gelderland.nl>  
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 20:30 
Aan:  @scherpenzeel.nl>;  @barneveld.nl>;   

@gelderland.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Re: afspraken en agenda voor volgende week  
 
Helaas heb ik op een aantal vragen nog geen antwoord gekregen. Mogelijk kost het allemaal wat meer tijd van jullie 
kant. Ik verzet de afspraak naar volgende week donderdag. Want zo kunnen we niet verder aan het werk.  
 
Fijne avond  
 
Groeten    
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 24 jun. 2021 om 15:44 heeft  @gelderland.nl> het 
volgende geschreven: 

  
Dag allen, 
 
Goed om elkaar na een hectische week even te spreken.  
 
Voorstel voor werkverdeling voor volgende week 1 juli a.s.: 
 

 
 Gaat goedkeuringsbrief grondaankopen Voorposten Scherpenzeel in besluitvorming 

brengen.  
 Reageert inhoudelijk op (voor zover mogelijk) afgestemde formats tussen gemeenten 

voor raadsbesluiten voor Breehoek, Laptops en tweesporenbeleid Scherpenzeel en 
één spoorbeleid Barneveld 

 
: leest en kijkt met  mee.  

 
: 
 Vraagt even offerte op voor kosten laptops 
 Stemt vragen en invulling formats af en stemt af met  over raadsbesluiten 

voor Breehoek, Laptops en tweesporenbeleid Scherpenzeel en één spoorbeleid 
Barneveld 

 Verwachtingenmanagement: Bespreekt met zijn wethouder over de wenselijkheid 
van het moment indicatie voor arhi toetsing (voor of na opiniërende raad of na 
besluitvormende raad). Let wel, voor ons als provincie is afstemming tussen 
gemeenten wel belangrijk om te weten voor de toetsing. Hier willen wij liever niet 
aan voorbij gaan. Omdat we de mening van de andere gemeente graag horen, voordat 
wij tot bestuurlijke advisering overgaan.  

 
: 

 Reageert op stukken  rondom Breehoek, Laptops en tweesporenbeleid 
Scherpenzeel en stemt af met  over één spoorbeleid Barneveld. 

 Verwachtingenmanagement: Bespreekt met haar wethouder over de wenselijkheid 
van het moment indicatie voor arhi toetsing (voor of na commissie of na 
besluitvormende raad). Let wel, voor ons als provincie is afstemming tussen 
gemeenten wel belangrijk om te weten voor de voorlopige toetsing. Hier willen wij 
liever niet aan voorbij gaan. Omdat we de mening van de andere gemeente graag 
horen, voordat wij tot bestuurlijke advisering overgaan.  

 
Succes allen en mocht er wat zijn ben ik altijd telefonisch bereikbaar.  
 
Agenda: 
 

1. Opening , spelen er nog zaken? 
2. Bespreking format Breehoek 
3. Bespreking format laptops 
4. Bespreking format tweesporenbeleid Scherpenzeel 
5. Bespreking eensporenbeleid Barnveld (mogelijk onder drempelbedrag, moet ik zelf 

ook nog lezen). 
6. WVTTK 
7. Afsluiting 
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Met vriendelijke groeten, 
 

 
Financieel toezichthouder gemeenten 
 
| tel  sms of whatsapp  | @gelderland.nl | 
www.gelderland.nl 
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag 
 
<image001.png> 
 
 

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.  




