GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO
2020-02
datum

: 30 januari 2020

aan

: de Raad

van

: het college van burgemeester en wethouders

onderwerp

: Berichtgeving over gesprek met GS over toekomst Scherpenzeel

bijlage(n)

: -

Aanleiding
Op 16 januari jl. sprak het College van B&W met de Commissaris van de Koning en
gedeputeerde Markink. Tijdens dit gesprek is nadrukkelijk afgesproken dat beide
partijen radiostilte in acht zouden nemen, en niet anders naar dit gesprek zouden
refereren als in termen van ‘constructief en indringend’.
Tot onze verbazing en ontstemming werden wij werden gisterochtend, woensdag
29 januari, geattendeerd op het openbare verslag van de GS vergadering van 21
januari, waarin gedeputeerde Markink terugkoppelt over het gevoerde gesprek. Dit
verslag is inmiddels offline, maar heeft begrijpelijkerwijs het nodige stof doen
opwaaien. Langs deze weg willen wij u informeren over ons standpunt.
Proces
Wij constateren dat het openbaar maken van dit verslag in strijd is met de
afspraken van 16 januari. Wij hebben direct de Commissaris benaderd, die hiervoor
zijn excuses heeft aangeboden aan College, Raad, onze inwoners en organisaties.
Ook de provincie is van mening dat dit nooit had mogen gebeuren.
Inhoud
Los van het proces herkennen wij ons ook niet in de inhoud van hetgeen in het
verslag was opgenomen. Zonder de vertrouwelijkheid van hetgeen op 16 januari is
besproken van onze kant geweld aan te doen, kunnen wij enkel constateren dat
zowel de eenzijdige benadering van de provincie, als onze reactie daarop, zoals
verwoord in het verslag, niet strookt met onze beleving van het gesprek. In deze
termen is niet over de toekomst van Scherpenzeel gesproken.
Standpunt College Scherpenzeel
Op 16 januari is besproken dat GS op 4 februari een standpunt zal innemen, en dat
beide Colleges hierover kort daarna verder zullen praten. Inmiddels staat dit
gesprek gepland op 6 februari a.s..
Het mag duidelijk zijn dat ons college wil bouwen aan een zelfstandige,
toekomstbestendige gemeente, en gelooft in de (haalbaarheid van de) koers zoals
door onze raad is vastgesteld. Vanuit deze overtuiging zien wij het vervolggesprek
met de provincie met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

