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Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:31
Aan: ' '
CC:
Onderwerp: RE: Informatie mbt herindelingsscan
Bijlagen: Begroting 2019.xlsx; Woningvoorraad.PNG

Hoi  , 
 
In de bijlage nog enkele aanvullende documenten. Hieronder nog wat opmerkingen: 
 

‐ Formatie wordt weergegeven in eerder gezonden overzicht (Formatie overzicht tm dec 2020.xlsx) 
‐ In de afgelopen jaren zijn er weinig tot geen bezuinigingen nodig geweest.  
‐ Het risicoprofiel en ‐management is weergegeven in de daarvoor bestemde paragraaf is de diverse 

begrotingen 
‐ Reserves en voorzieningen worden jaarlijks bij de kadernota aan de raad aangeboden. Zie hiervoor de 

verschillende kadernota’s. 
 
Als er toch nog zaken ontbreken of er andere vragen zijn dan hoor ik dat graag! 
 
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: dinsdag 13 oktober 2020 14:55 
Aan:  @scherpenzeel.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Informatie mbt herindelingsscan 
 
Goedemiddag , 
 
Dank voor het toesturen van de informatie. 
Hiermee kunnen we vooruit. Een blik op de gevraagde informatie levert op dat er nog een paar stukken/informatie 
ontbreken, namelijk: 
 
Belastingen: 
Onbenutte belastingcapaciteit OZB (incl. kwalitatieve toets)  4 Gemiddelde WOZ waard

5 Woningvoorraad in de g
6 Aantal bedrijfsvestiginge

Organisatie: 
  

Inzicht huidige ambtelijke capaciteit 7 Actueel formatieoverzich
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Inzicht huidige inrichting organisatie 8 Actueel organisatieoverz
Bezuinigingen: 

  

Mate uitbesteding gemeentelijke taken 9 Overzicht taken belegd b
Taakstellingen in de begroting 10 Beheersbegroting dienstj
Overzicht bezuinigingen vanaf 2015 11 Overzicht bezuinigingen 
Exploitatie: 

  

O.a. inkomsten (bepalen % rijksuitkeringen tov begrotingstotaal) 13 Beheersbegroting dienstj
Reserves: 

  
 

24 Nota reserves en voorzie
en aansluiting op onderh

Planning & Control 
  

Risicomanagement 29 Nota risicomanagement 
Risicomanagement 30 Meest recente risico inve

bijvoorbeeld uit Naris) 
 
Graag ontvang ik nog bovenstaande info. 
Mocht ik het verkeerd zien, dan hoor ik het ook graag van je. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Adviseur Interbestuurlijk Toezicht 
 

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

 
 

Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:25 
Aan:  @gelderland.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Informatie mbt herindelingsscan 
 
Goedemiddag  , 
 
Hierbij de documentatie. Mochten er nog zaken ontbreken/onduidelijk zijn dan hoor ik dat graag! 
 
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: 
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Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:00 
Aan:  @scherpenzeel.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Informatie mbt herindelingsscan 
 
Beste , 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken: 
In het kader van de herindelingsscan hebben we adviesbureau Berenschot betrokken bij het opstellen van dit 
document. In de bijlage vindt u de bouwstenen voor de herindelingsscan met daarbij een (concept)inhoudsopgave. 
 
Om de scan te kunnen op stellen, is er zoals gezegd eerst informatie nodig. Met deze informatie wordt een eerste 
deskresearch gedaan. Uiteraard willen we de resultaten daarvan toetsen en bespreken. 
 
In de tabel hieronder vindt u een lijst met de voor ons benodigde informatie. Het lijkt veel, maar het betreft nagenoeg 
allemaal bestaande informatie. 
 
Mocht dit nog vragen opleveren, dan hoor ik die graag. 
 
 
 

Onderdeel Ratiobenoeming/omschrijving Benodig
Belastingen Onbenutte belastingsoorten en ruimte andere substantiële belastingsoorten 1 Raadsvo
 Kostendekking rioolrecht en afvalstoffenheffing bij maximale kostendoorrekening 2 Tariefsop
 3 Tariefsop
 Onbenutte belastingcapaciteit OZB (incl. kwalitatieve toets)  4 Gemidde
 5 Woningv
 6 Aantal b
Organisatie Inzicht huidige ambtelijke capaciteit 7 Actueel f

Inzicht huidige inrichting organisatie 8 Actueel 
Mate uitbesteding gemeentelijke taken 9 Overzich

Bezuinigingen/ 
taakstellingen 

Taakstellingen in de begroting 10 Beheersb
Overzicht bezuinigingen vanaf 2015 11 Overzich

Exploitatie O.a. inkomsten (bepalen % rijksuitkeringen tov begrotingstotaal) 12 Beheersb
 13 Beheersb
 14 Beheersr
 15 Beheersr
Grondexploitaties  Bepalen nog te maken kosten en nog te realiseren ontvangsten en de reserve grondbedrijf 16 Totaal g
 Boekwaarde voorraad gronden 17 Laatste e
 Inzicht toekomstige grondexploitaties 18 Overzich
Investeringen Volume investeringen 19 Overzich
 20 Nota Inv
 21 Afschrijv
Reserves 22 Staat D l
 23 Staat D b
 24 Nota res

onderho
 Stille reserves 25 Totaal g
  

26 Boekwaa
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Overig 
Inhoudelijke achtergrond bestuurskracht Scherpenzeel 27 Alle inho

Planning & 
Control 

P&C producten (PDF versie)  28 Tot 2 jaa
Risicomanagement 29 Nota risi
Risicomanagement 30 Meest re

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Adviseur Interbestuurlijk Toezicht 
 

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

 
 




