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Ter aanvulling wordt ook het niet openbare collegeadvies (inclusief bijiagen) 
aangeboden van 19 mei 2020. Deze stukken worden nu openbaar vrijgegeven ter 
informatie voor een ieder.

Centrale vraag
Kan het college instemmen met het openbaar maken van deze brief?

Argumenten
In het kader van een verkenning naar de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel 
is ook het gemeentebestuur van Woudenberg gehoord. Van dit overleg is door 
Woudenberg een verslag gemaakt dat als bijiage gevoegd is bij de brief van de provincie 
Gelderland van 5 juni.

Aanpak/uitvoering
Na akkoord college dit advies inclusief bijiagen ter informatie zenden aan de 
gemeenteraad. (lijst ingekomen stukken)

Inleiding
Op 5 juni 2020 ontvingen wij van de provincie Gelderland een brief waarin wij worden 
geinformeerd over het standpunt van het GS Gelderland ten aanzien van de kadernota 
van de gemeente Scherpenzeel. Deze kadernota hangt samen met de ontwikkelingen 
rond het al dan niet opstarten van een herindelingsprocedure voor deze gemeente.

Bijlage(n)
-Brief provincie Gelderland 5 juni 2020. (hierbij zit ook het verslag van het 
verkenningsgesprek dat op 21 april met Woudenberg plaats heeft gevonden) 
-Collegeadvies d.d. 19 mei 2020 inclusief bijiagen

Conclusie
Ik adviseer u met dit advies in te stemmen.
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