
Bijlage 2 opdrachtverstrekking Financiële Validatie per mail dd 5 juni 2020 
 
Van: Wilma van de Werken  
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 16:55 
Aan: 'Jan Verhagen' > 
CC: Annemieke Stallaert ; Pim Deijns ; 
Izaäk van Ekeren  
Onderwerp: RE: valideren Kadernota 

 
Beste Jan, 
 
Vandaag een pakket naar je sturen lukt niet omdat iedereen thuis werkt ivm Corona.  
Maandag is het secretariaat wel weer op kantoor en sturen we je een pakket toe. 
Hierbij  alle relevante documenten in de mail. Hopelijk kun je daarmee  alvast uit de voeten. 
 
Qua tarief is 60 euro prima. Wat mij betreft ga je uit van de 2 dagen/16 uur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma van de Werken 
Gemeentesecretaris/directeur 
 

 
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

         
 
Van: Jan Verhagen   
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 14:34 
Aan: Wilma van de Werken  
Onderwerp: valideren Kadernota 

 
Wilma, 

Prima. Ik was gisteren al begonnen jullie Kadernota door te bladeren. 
 
Maandag kun je me NIET bellen tussen 12.00 en 14.00, en liever niet na 20.00 uur. 
 
Zou jij vandaag alvast enkele documenten op papier naar mijn huisadres kunnen (laten) sturen, 
in ieder geval jullie Kadernota en de analyse van de provincie, 
en als het kan graag ook jaarrekening 2019 en begroting 2020. 
Op papier vind ik nog altijd overzichtelijker dan vanaf de site. 
 
Als ik een klusje voor gemeenten doe, reken ik altijd € 60 per uur (voor commerciële partijen vraag ik 
meer). 
Jij mag kiezen: of ik ga mijn uren tellen, of we nemen jouw inschatting over van 2 dagen = 16 uur. 
 
Groet, 
 
Jan 

http://www.scherpenzeel.nl/
http://facebook.com/gemeentescherpenzeel
https://twitter.com/_Scherpenzeel
https://www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel/


 
 

 
 
 

 
Van: Wilma van de Werken  
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 14:06 
Aan: Jan Verhagen 
Onderwerp: Re: Verzoek van Frans-Anton Vermast over valideren Kadernota  

  
Beste Jan,  
 
We willen graag van je diensten gebruik maken voor een financiele toets op de kadernota. 
De vraagstelling daarbij is om te toetsen of er sprake is van een duurzaam sluitend perspectief en hoe 
zich dat verhoudt tot de analyse die de provincie in dit kader heeft gemaakt. 
 
As dinsdag heb ik een overleg met provinciaal toezicht dan hoor ik eventueel aanvullende vragen 
vanuit hun kant. 
Aan eind vd middag stuur ik je de relevante documenten. 
Wellicht kunnen we dan maandag even bellen en hoor ik graag van je of het jou lukt om op korte 
termijn ons een analyse te leveren en wat de kosten daarvoor zijn. 
 
Doe jij maar een voorstel voor een tijdstip waarop ik je maandag het beste kan bellen. 
 
Groet 
Wilma 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 3 jun. 2020 om 01:26 heeft Jan Verhagen het volgende geschreven: 

  
Geachte mevrouw Van de Werken, 
 
Van Frans-Anton Vermast kreeg ik via twitter het verzoek om contact met u op te nemen, 
voor het financieel valideren van de Kadernota van Scherpenzeel. 
De achtergrond daarvoor heb ik gelezen (https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/fusie-scherpenzeel-
barneveld-mogelijk-per-1-januari-2023-1.1664284) 
 
U kunt me bereiken per e-mail of per telefoon,  
In een gesprek kunnen we dan kijken of ik u kan helpen, en hoe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Verhagen 

 
 

 
  

 
  

 

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/fusie-scherpenzeel-barneveld-mogelijk-per-1-januari-2023-1.1664284
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/fusie-scherpenzeel-barneveld-mogelijk-per-1-januari-2023-1.1664284



