
  

 

 

 

 

 

 

 

Aan geadresseerde 

 

 

 

 

Geachte meneer, mevrouw, 

 

Op 14 juli jl. heeft ons college besloten om een open overleg te starten in het kader van artikel 8 van 

de Wet Arhi. Dit in verband met de voorbereiding van besluitvorming over de versterking van de 

bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel. We zijn gestart met onderzoek en afweging van drie 

varianten: 

• Zelfstandigheid Scherpenzeel (met eventuele samenwerking met andere gemeenten op 

specifieke taakvelden). 

• Een duurzaam partnerschap van Scherpenzeel en Barneveld. 

• Een bestuurlijke fusie van Scherpenzeel en Barneveld per 1*1*2023. 

 

Het plan van aanpak voor dit onderzoek sluiten wij ter kennisneming bij. 

 

De keuze van te onderzoeken varianten is mede tot stand gekomen op basis van de resultaten van 

een verkenning, die in de eerst helft van 2020 heeft plaatsgevonden en waarbij u ook betrokken 

bent geweest.  

 

In het kader van het open overleg willen wij u graag uitnodigen om met ons te spreken over de 

mogelijkheden die u ziet om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken en de vraag of u 

daarin een rol voor u zelf ziet. De resultaten van de eerder uitgevoerde verkenning zijn daarbij voor 

ons uitgangspunt. Deze zijn als bijlage toegevoegd. 

 

Als leidraad voor het te voeren overleg kunnen de volgende vragen dienen:  

• Zijn uw opvattingen en de situatie van uw gemeente zoals ten tijde van de uitgevoerde 

verkenning voor u nog steeds uitgangspunt? Zijn er mogelijke nieuwe feiten of 

omstandigheden die relevant zijn in dit verband?  

• Zijn er wat u betreft – als regio, als buurprovincie of als buur*/partnergemeente – van 

Scherpenzeel en/of Barneveld nog zaken die van belang kunnen zijn voor het uit te voeren 

variantenonderzoek? 
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• Hoe wenst u verder bij de te maken afweging en het vervolgtraject betrokken te zijn? 

• Heeft u mogelijk nog overige suggesties die u ons wil meegeven voor dit proces?  

 

Binnenkort zullen wij contact met u opnemen voor een afspraak. Wij hopen dat u daaraan gehoor 

wilt geven en vertrouwen op een nuttig en constructief overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

• Plan van aanpak Onderzoek en afweging varianten met bijlage participatie, september 2020 

• Resultaten verkenning versterking bestuurskracht Scherpenzeel, mei 2020 

 


