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Vervolgvoorstel tot samenwerking 

Gemeente Scherpenzeel (gemeente Scherpenzeel) 

 

en 

 

Vermast Business Partners BV (VBP) 

 

          12 juni 2020 

Geacht College, 

Dank zover voor het vertrouwen en de prettige samenwerking! 

De eerste versie van het de public affairsstrategie gaf een globale strategie en uitwerking. 

Vorige week is door de provincie Gelderland het concept besluit met het voornemen om 

een artikel-procedure 8 Wet Arhi te starten in het kader van de versterking van de 

bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel en veel meer informatie door de provincie 

Gelderland gepubliceerd dan we in eerste instantie hadden verwacht. 

In diverse video-calls hebben we inmiddels een meer uitgewerkt public affairsplan 

gepresenteerd en een aantal vervolgacties besproken die hieruit voortvloeien. Op basis 

van het eerdere ‘voorstel tot samenwerking’ getekend op 28 mei 2020, breng ik graag een 

‘vervolgvoorstel tot samenwerking’ uit om de gemeente Scherpenzeel te ondersteunen. 

De komende periode zullen we een (extra) inspanning moeten leveren om de beïnvloeding 

richting zowel provincie Gelderland als de nationale overheid verder richting en vorm te 

geven om ervoor te zorgen dat de Gemeente Scherpenzeel als zelfstandige gemeente blijft 

voortbestaan. 

Hieronder licht ik toe hoe we de samenwerking verder kunnen vormgeven: 

1. Opdracht 

2. Samenwerking 

3. Tijdsbesteding en voorstel contract 

4. Overige bepalingen 
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1. Opdracht 

In het licht van het vorige week voorgenomen concept besluit van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Gelderland om Arhi procedure te starten, verwachten we een definitieve 

besluit van Gedeputeerde Staten half juli 2020. 

Het besluit om een artikel 8 Arhi-procedure te starten is niet zonder gevolg. Op basis van 

ervaringen elders is duidelijk dat Scherpenzeel voor een lastige keuze komt te staan, ofwel 

lijdzaam toezien hoe er over het dorp wordt besloten, ofwel meegaan in een onomkeerbaar 

proces gestart waarbij het erg lastig wordt om dit nog te keren en bij te sturen. De 

dynamiek binnen college en raad, maar ok de relatie met buurgemeenten zal veranderen 

en ook maatschappelijk partners zullen dit meewegen. Vergelijk het met het feit dat men 

een tunnel ingaat en er geen mogelijkheid meer is om te keren. 

Spoedeisend karakter 

Het starten van de Arhi-procedure is daarmee in praktisch opzicht een ‘point of no 

return’. Vandaar dat we alles in het werk stellen om te voorkomen dat zo’n Arhi 

procedure wordt gestart. Ook zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn, 

zo min mogelijk aan het toeval overlaten en zaken gereed hebben staan in het geval GS 

hun voornemen doorzet. 

 
We realiseren ons dat er wellicht vooruit wordt gelopen op een Raadsbesluit op 9 juli 

2020. 

 
Wij adviseren en ondersteunen van het politieke bestuur, directie en strategisch adviseurs 

van de gemeente Scherpenzeel op gebied van politieke public affairs op de door gemeente 

Scherpenzeel aangegeven thema’s en aandachtsgebieden. 

Het public affairsdoel is het voorkomen starten Arhi Procedure. 

Korte termijn lobbydoelen: 

 Voorkomen definitief Arhi besluit op 14 juli 2020: 

o Lokaal 

 via inwonerspeiling (campagne raadsleden) 

o Provinciaal 

 Druk organiseren vanuit PS richting GS (via de politieke lijn) 

 Bestuurlijk contact wethouder – gedeputeerde (op inhoud en i.r.t. 

signalen uit samenleving) 

o Nationaal 

 Tussenkomst Minister BZK (al dan niet ondersteund door media) 

 informeren van ambtelijke en politieke stakeholders. 
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2. Samenwerking 

Er zijn in bovenstaand traject voor de komende tijd twee momenten die van belang zijn 

voor de strategie: 

1. De uitkomst van de inwonerspeiling 

2. Definitieve besluit van Gedeputeerde Staten om een Arhi-procedure te starten 

 

 

De uitkomst van de inwonerspeiling 

De uitkomst van de uitslag van de inwonerspeiling kan het standpunt mogelijkerwijs 

veranderen. De uitkomst zullen we moeten duiden en dienen dan opnieuw de strategie en 

lobby in te richten. Hierbij treden we graag op als sparringpartner. 

Definitieve besluit van GS om een Arhi procedure te starten 

Indien Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 14 juli 2020 haar 

voorgenomen besluit om een artikel-procedure 8 Wet Arhi te starten in het kader van de 

versterking van de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel omzet in een definitief 

besluit en aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 

zijn twee acties nodig: 

1. Bezwaar aantekenen bij Gedeputeerde Staten 

2. Opschorting vragen bij de minister van BZK 

Voor beide zaken is het noodzakelijk om nu voorbereidingen te treffen wat mede het 

spoedeisende karakter ondersteunt. 

Overige werkzaamheden die we nu voorzien, zijn (niet uitputtend): 

 Verfijnen en actualiseren van het public affairsplan en tijdlijn (zie bijlage) 

 Faciliteren WOB-verzoek(en) richting de provincie Gelderland en indien nodig 

richting de nationale overheid 

 Formuleren en ‘pluggen’ schriftelijk en mondelinge vragen voor provinciale Staten 

en leden van de Tweede- en Eerste Kamer 

 Formuleren en faciliteren contacten met het ministerie van BZK 

 Overige public affairswerkzaamheden richting provincie en nationale overheid 

 Voorbereiden en faciliteren van het gesprek van een wethouder met de minister 

van BZK 

 Meedenken en -schrijven, verfijnen en ondersteunen van het feitenrelaas om de 

argumenten van de provincie Gelderland te weerleggen 

 Overleg met deskundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied gemeentelijke 

herindeling 

 Sparringpartner voor evt. lokale initiatieven 

 Beschikbaar zijn voor (telefonisch)overleg voor jouzelf, de wethouders en 

gemeentesecretaris.  

 Om te zorgen dat we met zijn allen zijn aangehaakt en de gezamenlijkheid van onze 

visie en acties te bewaken (alsook prioriteiten ten aanzien van onze inzet), denk ik 

dat het goed is om minimaal 1x per week (bijv. op ma avond, voorafgaand aan de 

vergadering van B&W op dinsdag) af te stemmen over koers en acties 

 Regelmatig overleg met wethouders voor overleg en de strategie door te spreken 

Wellicht ten overvloede: Natuurlijk streeft VBP ernaar om gemeente Scherpenzeel zo goed 

mogelijk te bedienen. Vanwege de eigen agenda en afwegingen van politici en de huidige 

onzekerheid van actualiteit behelst dit een inspanningsverplichting. 
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3. Tijdsbesteding en voorstel contract 

Graag zou ik volgens hetzelfde principe zoals verwoord in onze eerdere overeenkomst 

getekend 28 mei 2020, onze werkzaamheden blijven aanbieden en dit vastleggen in deze 

vervolgovereenkomst. 

Op basis van onze werkzaamheden afgelopen weken, is onderstaande inschatting voor de 

komende weken realistisch: 

 t/m 14 juli 2020 op 15 juli 2020  

Omschrijving Uren Uren Totaal 

 
Senior-

adviseur 
Adviseur 

Senior-

adviseur 
Adviseur  

Algemeen 5 5    

Strategie & PA 

Plan 
15 15 

  
 

Research & 

monitoring 
5 20 

  
 

Stakeholders 20 30    

Sparringpartner 

t.b.v. lokale 

initiatieven 

5 0 

  

 

Provinciale 

overheid 
15 15 5 5 

 

Nationale 

overheid 
20 20 5 5 

 

Intern overleg1 10 10    

Overleg extern 5 -    

Diversen / 

media 
5 10 

  
 

Totaal uren 105 125 10 10 250 

Uurtarief2 EUR 140,00 EUR 75,00 EUR 140,00 EUR 75,00  

Totaal  
EUR 

14.700,00 

EUR 

9.375,00 

EUR 

1.400,00 

EUR 

750,00 

EUR 

26.225,00 

 

Zoals boven beschreven: in deze uren zijn de formele stappen inbegrepen die we nemen 

op 15 juli 2020 

- Bezwaar richting GS 

- Verzoek opschorting bij minister BZK 

 

NB Wij voorzien dat, indien GS alsnog afzien van het voorgenomen besluit, dit pas op het 

laatste moment duidelijk zal worden. Daarom dienen beide stappen te worden voorbereid 

kort voor 15 juli 2020. 

 

 

 

 

                                                 
1 De afgelopen weken heeft veelvuldig telefonisch overleg plaatsgevonden en ik was voor verschillende personen 

een sparringpartner. Deze uren heb ik tot nu toe marginaal berekend als geste van goede wil en investering van 
onze zijde in goed vertrouwen en een goede werksfeer. 

2 Aangezien gemeente Scherpenzeel een publieke organisatie, willen we de suggestie doen om een gereduceerde 
kostenstructuur en uurtarief beiden vermeerderd 21% BTW te hanteren 
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Indien overleg op locatie plaats vindt, wordt ook de reistijd in rekening gebracht, alsmede 

reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per kilometer. 

 

- ingangsdatum:  11 juni 2020 

- looptijd:   tot en met 15 juli 2020 

- facturering:   maandelijks achteraf op basis van urenregistratie. 

 

 

4. Overige bepalingen en ondertekening 

 

- Verantwoording wordt rechtstreeks afgelegd aan bovengenoemde 

persoon/personen; 

- informatie gedeeld op bovenstaande dossiers wordt door beide partijen met 

vertrouwelijkheid behandeld; 

- indien een tegenstrijdig belang dreigt op te treden met andere Business Partners 

van beide partijen zal dit tijdig worden gemeld; 

- het spreekt voor zich dat het uitgebreide netwerk van VBP tijdens de 

opdrachtperiode volledig ten behoeve van gemeente Scherpenzeel kan worden 

ingezet; 

- eventuele extra niet honorarium gerelateerde kosten worden alleen na 

voorafgaande goedkeuring van gemeente Scherpenzeel in rekening gebracht; 

- voor niet vermelde zaken verwijs ik graag naar ‘Onze Voorwaarden’ welke zijn 

bijgevoegd en welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dit voorstel tot 

samenwerking. 

 

 

Voor akkoord, 

    

Gemeente Scherpenzeel     Vermast Business Partners BV 

 

 

 

Naam  ……………………     Frans-Anton Vermast 

 

Datum,   juni 2020 




