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Lokaal Belang
Mevrouw M. Pluimers
 
 

Geachte mevrouw Pluimers,

Aanleiding
In uw brief van 25 november jl. stelt u namens de fractie van Lokaal Belang schriftelijke 
vragen aangaande het vervolgproces rondom de mogelijke herindeling van de gemeente 
Scherpenzeel en de gemeente Barneveld. In deze brief leest u onze antwoorden.

Algemeen 
Een groot aantal van uw vragen hebben betrekking op taken en bevoegdheden die 
volgens de wet Arhi behoren bij het college van Gedeputeerde Staten. Wij zullen uw 
vragen voor zover deze hierop betrekking hebben voor beantwoording doorgeleiden aan 
Gedeputeerde Staten.

Vraag 1
Is het college bereid het “concept-beslisdocument” over de meeste duurzame variant ten 
aanzien van de “versterking bestuurskracht Scherpenzeel”’ vergezeld van een toelichting 
van het college, per ommegaande met de raad te delen?

Antwoord
Wij veronderstellen dat u in uw vraag doelt op het herindelingsontwerp. Het 
herindelingsontwerp zullen wij met de raad delen zodra dit beschikbaar is en het college 
van Gedeputeerde Staten dit heeft vrijgegeven voor verspreiding.

Vraag 2
Is het college bereid om te wachten met het innemen van een standpunt totdat de raad 
zich over de wenselijkheid hiervan heeft kunnen uitspreken?

Antwoord
In de Wet Arhi is een strikte rolverdeling opgenomen voor de verschillende betrokken 
stakeholders bij een herindelingsproces. Zoals bekend, kent de Arhi in een artikel 8-
procedure een grote rol toen aan het provinciebestuur. Zo is de regierol voor het 
onderzoeken van herindelingsmogelijkheden belegd bij de provincie. Onder andere 
vanuit het open overleg destilleert de provincie de feiten en meningen met betrekking tot 
de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden voor de verschillende benoemde varianten. 
De rol van ons college in het open overleg bestaat uit het aandragen van informatie ten 
behoeve van de volledigheid van het beeld ten aanzien van de drie onderzochte 
varianten alsmede het duiden van de drie varianten. Wij hebben onze inhoudelijke 
deelname aan het open overleg bepaald op basis van de eerder met uw raad gedeelde 
“Spelregels en standpunten voor een zuiver proces Arhi procedure”. De verwachting is 
dat Gedeputeerde Staten aan het eind van het open overleg hun bevindingen ten 
aanzien van de voorkeursvariant aan ons zal toelichten. Wij zullen ons hierbij onthouden 
van het innemen van een inhoudelijk standpunt. De voorkeursvariant vormt de basis voor 



Blad 2 

het vervolg waarin u als gemeenteraad de mogelijkheid wordt geboden om een 
zienswijze te formuleren op het herindelingsontwerp.

Vraag 3a
Tot op heden is er geen politiek of maatschappelijk draagvlak voor herindeling in 
Scherpenzeel. Waarom heeft het college op basis van haar eigen randvoorwaarden 
geen andere conclusies getrokken?

Antwoord
Het open overleg is nog niet afgerond. Als onderdeel van het open overleg heeft de 
provincie Gelderland een participatietraject opgezet. Door de combinatie van 
KiesKompas en verslaglegging van alle bijeenkomsten die de provincie heeft 
georganiseerd voor het open overleg ontstaat een totaal beeld van het draagvlak in beide 
gemeenten.  

Vraag 3b
Welke ondergrens hanteert het college voor het draagvlak in Scherpenzeel? En welke 
voor draagvlak in Barneveld.

Antwoord
Het vellen van een oordeel over het draagvlak voor de verschillende varianten is aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Wij hebben uw vraag daarom voor beantwoording 
doorgezonden aan Gedeputeerde Staten.

Vraag 4a
Op welke wijze heeft het duiden en in kaart brengen nu een plek gekregen in het 
participatietraject, welke eind week 48 afgerond wordt?

Antwoord
Het participatietraject is een verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland. Wij hebben uw vraag daarom voor beantwoording doorgezonden aan 
Gedeputeerde Staten.

Vraag 4b
Wat voor een suggesties heeft u aangedragen met betrekking tot de participatie in het 
overleg van 3 november?

Antwoord
In het bestuurlijk overleg bestuurskracht Scherpenzeel heeft ons college gevraagd of 
inwoners ook kunnen reageren op de website, bijvoorbeeld via stellingen. De provincie 
heeft aangegeven dat er inderdaad gewerkt wordt met stellingen waarop gereageerd kan 
worden. Verder is aandacht gevraagd voor het interesseren van Barneveldse inwoners 
voor deelname aan het open overleg.

Vraag 4c
Is het KiesKompas nu wel of niet bedoeld om draagvlak in kaart te brengen?

Antwoord
Het KiesKompas is een van de instrumenten die de provincie inzet om het draagvlak in 
beeld te brengen. KiesKompas brengt aanvullend op de gesprekken die de provincie 
heeft gevoerd de meningen van inwoners in kaart over wat ze belangrijk vinden in hun 
dorp en wat ze verwachten van hun gemeente. In oktober en november hebben tientallen 
mensen meegedaan aan digitale themasessies en keukentafelgesprekken. Deze 
gesprekken geven inzicht in wat er leeft. Kieskompas is ingezet voor een nog 
grootschaliger onderzoek zodat nog meer inwoners hun ideeën en wensen kunnen 
meegeven.
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Vraag 4d
Wordt het KiesKompas alleen verspreid in de gemeente Barneveld of ook in 
Scherpenzeel?

Antwoord
Het KiesKompas is als instrument in beide gemeenten ingezet.

Vraag 4 e-1
Wie stelt de vragen voor dit KiesKompas op?

Antwoord
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de vragen in samenwerking met 
KiesKompas opgesteld.

Vraag 4 e-2
Worden deze vragen vooraf in het bestuurlijk overleg vastgesteld?

Antwoord
Nee

Vraag 4f
Wat is de grondslag voor de vraagstelling?

Antwoord
Aangezien de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor de keuzen ten aanzien van 
de inzet, de opzet en de analyse van de uitkomsten van KiesKompas hebben wij uw 
vragen over de grondslag voor de vraagstelling voor beantwoording doorgezonden aan 
Gedeputeerde Staten.

Vraag 4g
Wat zijn de criteria voor “goede vragen”?

Antwoord 
Om dezelfde reden als bij vraag 4f hebben wij deze vraag doorgezonden aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland voor beantwoording.

Vraag 4h
Zijn de resultaten van het KiesKompas beschikbaar en gekwalificeerd voorafgaande aan 
het definitieve besluit tot een herindelingsontwerp, uiterlijk half januari a.s.?

Antwoord
Ja deze resultaten zijn beschikbaar op het moment dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland een besluit nemen over het herindelingsontwerp.

Vraag 5 a
Heeft het college van Scherpenzeel zich nu positief of negatief uitgesproken over een 
lichte samenvoeging? Wanneer was dit en waar is dit terug te lezen?

Antwoord
In de eerste helft van 2019 is dit onderwerp aan de orde gekomen tijdens de gesprekken 
die door beide colleges toen werden gevoerd over de verbetering van de bestuurskracht 
van de gemeente Scherpenzeel. In deze gesprekken is van de zijde van Scherpenzeel 
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aangegeven dat een lichte herindelingsvariant voor hen bespreekbaar is indien een 
herindeling aan de orde zou zijn. Van deze gesprekken is geen verslag gemaakt.

Vraag 5
Naar mening van Lokaal Belang kan een eventuele lichte samenvoegingsvariant niet 
aan de orde zijn omdat daar in Scherpenzeel geen draagvlak voor bestaat. Lokaal 
Belang is van mening dat dan een reguliere herindeling over blijft en dat daar vergaande 
consequenties aan verbonden zijn zonder dat de raad en inwoners zich daar over 
hebben uitgesproken. Lokaal Belang vindt dit onwenselijk.

Vraag 5b
Is het college dat met ons eens?

Vraag 5c
Indien een reguliere herindeling aan de orde is, heeft het college dan al een plan voor 
dit scenario?

Vraag 5d
Accepteert u het standpunt van Scherpenzeel wel of niet?

Antwoord op vragen 5b, 5c en 5d
Wij willen niet vooruitlopen op de besluitvorming van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland om de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel te verbeteren. Elk 
besluit zal op haar eigen merites worden beoordeeld.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester
 


