Aan de leden van de Gedeputeerde Staten van Gelderland
Betreft: Opstelling college Scherpenzeel inzake het opstarten van het “open overleg”
Scherpenzeel, 16 juli 2020

Geachte leden van gedeputeerde staten,
Met stijgende verbazing lezen wij de brieven die door het college van Scherpenzeel
verstuurd worden aan u en aan de minister van Binnenlandse zaken. Zowel de toon als de
inhoud geven ons aanleiding om te reageren. Er wordt wederom gesteld dat Barneveld niet
bereid zou zijn of zijn geweest tot het voeren van verkennende gesprekken over de
toekomst van Scherpenzeel.
Dit is pertinent onwaar, in het gespreksverslag van het gesprek tussen de colleges van
Barneveld en Scherpenzeel staat klip en klaar dat het college van Scherpenzeel niet bereid
was en is tot het voeren van een gesprek. Ter illustratie onderstaande alinea uit het
gespreksverslag tussen beide college op 11 mei 2020 zoals terug te vinden in het
informatiesysteem van de gemeente Barneveld.
“Wethouder Van Deelen geeft aan dat er een heel duidelijke opdracht van de raad ligt
(uitwerken van de keuze voor zelfstandigheid). Daarom geeft Scherpenzeel nu uitvoering aan
de spiegeling van de variant zelfstandigheid ten opzichte van herindeling. Scherpenzeel voelt
geen ruimte om verder te gaan dan dat en de discussie hierover helemaal open te breken.
Scherpenzeel is op zoek hoe de zelfstandige toekomst van Scherpenzeel vormgegeven kan
worden en verwoorden dat in de kadernota.
Na doorvragen van burgemeester Van Dijk geeft wethouder Van Deelen de kern van de
huidige visie van Scherpenzeel weer: spiegeling door Scherpenzeel van zelfstandigheid
tegenover herindeling met Barneveld wordt gebruikt voor rationalisering van de door
Scherpenzeel reeds gemaakte keuze namelijk zelfstandigheid. De tot nu toe verzamelde en
ontvangen informatie is niet anders dan de beschikbare informatie van vóór het genomen
raadsbesluit van 9 december 2020 en er is geen nieuwe content beschikbaar die een nieuwe
heroverweging nodig maakt. Wethouder Van Deelen geeft aan dat hij spiegelt zonder
intentie vooraf dat dit zal leiden tot heroverweging van het Scherpenzeelse standpunt. Hij
ziet geen politieke ruimte om op een open wijze een herindelingsoptie met Barneveld te
verkennen. Burgemeester Van Dijk respecteert dit (eerlijke) standpunt en vraagt zich af hoe
zinvol het dan is om het format in te vullen.”
Opmerkelijk is wel dat bovenstaande alinea verwijderd is uit het verslag dat door ons eigen
college aan onze Scherpenzeelse raad toegezonden is.

Ook na het besluit van u, Gedeputeerde staten zien we van Barneveld een open,
constructieve houding en een uitgestoken hand terwijl ons eigen college reageert op een
hele andere wijze. Zeker na de oproep van de minister in haar brief van 10 juli jl. bevreemdt
ons deze houding omdat ook zij gevraagd heeft aan ons college een open gesprek te gaan
doorlopen waarin de opgaven centraal staan.
De handelswijze van ons college doet onze buurgemeente Barneveld tekort maar bovenal
doet het onze eigen Scherpenzeelse inwoners tekort, omdat wij op deze manier buiten spel
komen te staan in het hele ingezette traject.
Om deze redenen willen we u met deze brief laten weten dat we volledig afstand nemen van
het handelen van ons college en willen we de hoop uitspreken dat de open, constructieve
houding er bij ons college alsnog komt.
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