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Online vragenlijst over samenwerking

Vul de enquête in! Samenwerking
tussen inwoners en gemeente
De gemeente is nieuwsgierig naar hoe
u denkt over samenwerking tussen
gemeente en inwoners. Op welke
manier en op welke onderwerpen
wilt u meedenken, wilt u meedoen
of wilt u zelf u project starten in
Scherpenzeel? Dit gaat dus enerzijds
om wat u verwacht van de gemeente
als u zelf of met anderen een idee
heeft voor uw buurt of het dorp. En
anderzijds om hoe u betrokken wilt
worden bij onderwerpen waar de
gemeente aan werkt door het maken
van beleid, een project of veranderingen
in de dienstverlening. Ook stellen
we een paar vragen over de
dienstverlening in algemene zin.
U kunt meedoen aan de online
vragenlijst door met de Camera App

op uw telefoon de QR-code te
scannen. Of ga naar de website
www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel
onder het tabblad ‘vragenlijsten’.
Het invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer 10 minuten. De vragenlijst
is opengesteld voor deelname tot
en met 14 februari.
Meedoen
Wij hopen dat zoveel mogelijk
inwoners meedoen met de vragenlijst
over de samenwerking tussen de
gemeente en inwoners. Zo kunnen we
investeren in samenwerkingsvormen
die aansluiten bij de behoefte van
u als inwoner!

Digitaal wethoudersspreekuur 22 februari
Op maandag 22 februari a.s. is er van 19.00 tot 19.45 uur wethoudersspreekuur. In verband met de maatregelen om verspreiding van het corona-virus te
voorkomen is het wethoudersspreekuur digitaal. Als u gebruik wilt maken van
het wethoudersspreekuur kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl.
U ontvangt dan van ons een link waarmee u met de wethouders kunt beeldbellen.

in beeld en geluid te volgen

Raadsvergadering
11 februari
De agenda bevat onder andere
•	Huisvestingsverordening
De Huisvestingsverordening 2019
bevat een aantal technische
onvolkomenheden waarvan
voorgesteld wordt om deze in de
Huisvestingsverordening 2021 aan
te passen. Daarnaast wordt
voorgesteld om de regels rondom
huisvesting bij echtscheiding aan te
passen aan de huidige situatie en de
criteria voor het toepassen van de
hardheidsclausule te verhelderen.
•	Energievisie
In het Klimaatakkoord hebben alle
gemeenten opdracht gekregen om,
in regionaal verband, aan te geven
waar en hoe voor 2030 het best
duurzame elektriciteit op land
(wind en zon) opgewekt kan
worden. Scherpenzeel heeft bij de
con-cept-RES aangegeven dat
Scherpenzeel Noord een potentieel
onderzoeksgebied is voor
duurzame opwek.
•	Na vaststellen van de Energievisie
kan Scherpenzeel haar bijdrage
leveren aan RES 1.0 en kunnen de
mogelijkheden om duurzame
opwek te realiseren verder
onderzocht worden.
•	Nota van Bevindingen
(Rapport Frissen)
In opdracht van de Provincie
Gelderland is een verkenning
uitgevoerd naar de politiekbestuurlijke conflicten en onvrede in
Scherpenzeel. Met het vaststellen
van de nota en het via moties
opdrachten geven dan wel besluiten
nemen, neemt de raad verantwoordelijkheid voor de ontstane politiek
bestuurlijke situatie.
De volledige agenda met bijbehorende
stukken vindt u op onze website
www.scherpenzeel.nl/bestuur.

Spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raad?
Dat kan over onderwerpen die niet
op de agenda staan (over deze
onderwerpen had u gebruik kunnen
maken van het spreekrecht tijdens
de opinieronde).
Aanmelding voor het spreekrecht in
een fysieke vergadering kunt u
mailen, bij voorkeur 24 uur voor
aanvang van de vergadering, onder
vermelding van uw naam en adres
naar griffie@scherpenzeel.nl.
Indien de raadsvergadering als
gevolg van (de maatregelen rond)
Corona digitaal plaatsvindt dan
wordt overgegaan tot schriftelijk
spreekrecht.
Uw schriftelijke bijdrage dient u
minimaal 24 uur voor aanvang van
de vergadering, onder vermelding van
uw naam en adres te mailen naar
griffie@scherpenzeel.nl. Tijdig
ontvangen bijdragen worden
toegevoegd aan het agendapunt
Spreekrecht.
Voor meer informatie over het
spreekrecht kunt u bellen met
06-22152351.
Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via
de website van de gemeente
Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl).
Kies voor tabblad ‘bestuur’ en
vervolgens onder kolom
gemeenteraad voor ‘live vergadering’.
Terugkijken kan via ‘vergadering
terugkijken’.
Aanvang van de vergadering is
20.00 uur. De genoemde tijden voor
de onderwerpen zijn indicatief.

Monumentencommissie

Breehoek 2.0: het onderzoek loopt

De eerstvolgende openbare
vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op dinsdag
16 februari om 9.30 uur.
De vergadering vindt, als gevolg van
de Corona maatregelen, online plaats.
Als u deze vergadering online wilt
bijwonen, neem dan contact op met
de heer R. Raat-Reitsma, secretaris
van de monumentencommissie, te
bereiken via (033) 277 23 24.

Hoe kan De Breehoek zo worden ingedeeld, verbouwd en
uitgebouwd dat de Scherpenzelers zich er nog meer thuis
voelen? En dat de ruimtes ook voor de zakelijke markt aantrekkelijker zijn? Is een combinatie met het gemeentehuis en met
welzijnsorganisaties mogelijk? Met deze vragen in het
achterhoofd leidt directeur Vico Duisings van De Breehoek de
architecten Johan Huibers en Coco van Weelden door het
gebouw. Ze bezochten woensdag De Breehoek opnieuw, om dit
keer verdere inspiratie op te doen en toelichting te krijgen voor
het voorlopig ontwerp dat ze binnenkort gaan neerleggen.
De afgelopen weken zijn gesprekken geweest met de huidige
gebruikers van De Breehoek over wat hun wensen en kritiekpunten zijn. De ontwerpmodellen worden eerst aan het bestuur van
De Breeboek, de gemeente en de huidige gebruikers gepresenteerd. Daarna zijn ze voor alle geïnteresseerden in te zien.

De agenda en stukken van deze
vergadering kunt u via de website
www.scherpenzeel.nl/monumenten-

commissie onder het kopje ‘Vergaderkalender en vergaderstukken’ bij
de desbetreffende datum inzien.
Spreekrecht burgers
Na opening van de vergadering
kunnen aanwezige initiatiefnemers
of belangstellenden ieder gedurende
maximaal vijf minuten het woord
voeren over zowel geagendeerde als
niet geagendeerde onderwerpen. Wie
gebruik wil maken van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact
op te nemen met de secretaris van de
monumentencommissie.
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Zienswijze herindelingsontwerp
BEKENDMAKING

Terinzagelegging herindelingsontwerp Scherpenzeel en Barneveld
Het College van Gedeputeerde Staten
van Gelderland heeft op 26 januari
2021 het herindelingsontwerp voor de
gemeenten Scherpenzeel en Barneveld
vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf
9 februari 2021 tot en met 6 april 2021
ter inzage. Iedereen die dat wil kan
gedurende deze periode een zienswijze
(reactie) indienen op het herindelingsontwerp.
Wat is een herindelingsontwerp?
Het herindelingsontwerp beschrijft de
fusieplannen zoals Gedeputeerde
Staten die heeft uitgewerkt. In dit
ontwerp staat bijvoorbeeld de huidige
situatie van beide gemeenten
beschreven, de argumentatie
(onderbouwing) voor een fusie en een
beschrijving op hoofdlijnen van hoe de
eventuele nieuwe gemeente eruit zou
kunnen zien.
Dit herindelingsontwerp is een stap
in het traject waarin uiteindelijk zal
worden besloten of de gemeente
definitief zelfstandigheid blijft of wordt
heringedeeld (en zo ja hoe).
Het betekent dus niet dat deze plannen
sowieso uitgevoerd gaan worden. Dit
hangt af van de reacties die er vanuit

de gemeentebesturen en inwoners
binnenkomen en van de besluiten die
in de vervolgprocedure worden
genomen.
Terinzagelegging
Het herindelingsontwerp van
Gedeputeerde Staten voor de
gemeenten Scherpenzeel en Barneveld
ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met
6 april 2021 ter inzage. Het herindelingsontwerp (en bijbehorende
bijlagen) is digitaal te raadplegen via
onze website www.scherpenzeel.nl/
toekomstvisie en via de website
van de provincie:
www.Kijkopscherpenzeel.nl
U kunt het document (en bijbehorende
bijlagen, zoals de herindelingsscan en
de publiekssamenvatting) ook inzien
op het gemeentehuis:
Gemeente Scherpenzeel,
Stationsweg 389a, Scherpenzeel
In verband met Covid-19 is het
gemeentehuis alleen op afspraak
geopend voor publiek. Voor het inzien
van het herindelingsontwerp dient u
daarom vooraf een afspraak te maken
via het secretariaat: (033) 277 23 24.

Zienswijze indienen
Iedereen die dat wil, kan tijdens de
periode van terinzagelegging een
reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan wat
u vindt van het herindelingsontwerp en
waarom. U stuurt uw zienswijze naar
het college van Gedeputeerde Staten
van Gelderland.
Het indienen van een zienswijze kan
op verschillende manieren:
• Digitaal:
U kunt uw zienswijze digitaal versturen
per e-mail via post@gelderland.nl met
als onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld – Scherpenzeel en
zaaknummer 2021 – 000982.
• Schriftelijk:
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan
het college van Gedeputeerde Staten
van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, onder vermelding
van: zienswijze herindelingsontwerp
Barneveld–Scherpenzeel en
zaaknummer 2021-000982.
• Mondeling:
Voor een mondelinge zienswijze kunt u
tijdens de periode van terinzagelegging

een afspraak maken via het
klantcontactcentrum van de provincie
Gelderland via 026 – 359 99 99.
Vervolg
In de Wet algemene regels herindeling
(Wet Arhi) staat welke stappen er
doorlopen moeten worden bij een
gemeentelijke herindeling. De
reactienota (een document waarin
alle reacties die zijn binnengekomen
worden gebundeld) maakt onderdeel
uit van het herindelingsadvies, het
vervolg op het herindelingsontwerp.
Dit concept-herindelingsadvies leggen
Gedeputeerde Staten ter vaststelling
voor aan Provinciale Staten (zoals de
gemeenteraad in een gemeente) van
de provincie Gelderland, naar
verwachting begin juli 2021.
Uiteindelijk bepaalt Provinciale Staten
(het hoogste orgaan van de provincie,
zoals in een gemeente de gemeenteraad) of dit ook het advies is dat de
provincie Gelderland aan de minister
van Binnenlandse Zaken gaat
uitbrengen. Provinciale Staten kan een
ander standpunt innemen dan het
college van GS. Op basis van zo’n
eventueel advies moet de minister

beslissen of hij/zij een wetsvoorstel
voor herindeling naar de Tweede
Kamer gaat sturen. Dan volgt nog
het wetgevingsproces in Tweede en
Eerste Kamer.
Vraag het de gemeente
Heeft u vragen aan het college van
de gemeente Scherpenzeel? U kunt
deze stellen via de burgemeester
door een e-mail te sturen aan
vraagdeburgemeester@scherpenzeel.nl
of via de (extra) wethouder
spreekuren:
• Maandag 15 februari vanaf 19.00;
• Maandag 22 februari vanaf 19.00;
• Maandag 8 maart vanaf 19.00;
• Maandag 22 maart vanaf 19.00.
Door de maatregelen om verspreiding
van het corona-virus te voorkomen is
het wethoudersspreekuur voorlopig
digitaal. Wilt u gebruikmaken van dit
spreekuur, dan meldt u zich aan via
een e-mail naar
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl.
U ontvangt dan een link waarmee u
met de wethouders kunt beeldbellen.

Informatiebijeenkomsten van de provincie
De provincie organiseert een aantal
openbare digitale bijeenkomsten om
inwoners te informeren over het
herindelingsontwerp. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk,
dus zowel voor de inwoners van
Scherpenzeel als voor de inwoners van
de gemeente Barneveld.

Presentatie
Op 2 en 4 maart a.s. is er een digitale
presentatie over de inhoud van het
herindelingsontwerp. U kunt die
avonden kijken, luisteren en vragen
stellen in de chat. Tijdens de bijeenkomsten zijn commissaris
van de Koning John Berends en
gedeputeerde Jan Markink aanwezig.

Beide bijeenkomsten beginnen
om 19.30 uur en duren ongeveer
een uur.
Groepsgesprekken
In groepsgesprekken kunt u met
maximaal 15 personen, na een korte
inleiding, in gesprek met medewerkers
van de provincie over de inhoud van

het herindelingsontwerp. De data voor
de groepsgesprekken zijn:
•	Maandag 8 maart 16.00 – 17.00 uur
en van 19.30 – 20.30 uur
•	Dinsdag 9 maart 16.00 – 17.00 uur
en van 19.30 – 20.30 uur
•	Donderdag 11 maart
19.30 – 20.30 uur.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomsten
aanmelden via
kijkopscherpenzeel@gelderland.nl.
Kort van tevoren ontvangt u een link
naar de digitale bijeenkomst(en)
waarvoor u zich heeft aangemeld
vanuit de provincie.
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