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Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
 
 
Scherpenzeel, 27 juni 2020 
 
 
 
Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 
Met verwondering en teleurstelling lezen we uw reactie (via onze griffie aan het College van B&W 
verzonden) op de 11 vragen die wij u als gemeenteraadsfracties hebben gesteld. Op 4 juni jl. heeft u 
ons als gemeenteraad gedetailleerd geïnformeerd over uw voorgenomen besluit. Naar aanleiding 
daarvan hebben wij als gemeenteraadsfracties (GBS en SGP) inhoudelijke en procesmatige vragen.  
Dan mogen wij toch aannemen dat u deze vragen ook kunt en wilt beantwoorden?  
 
Op 9 juli a.s. vergaderen wij over onze kadernota. Een kadernota, die precies datgene doet wat 
volgens Seinstra van de Laar nodig is voor een toekomstbestendige, zelfstandige gemeente. Een 
kadernota, waarin gewerkt wordt aan de ambities van ons dorp. En die ook in financieel opzicht hout 
snijdt, getuige het oordeel van dr. Verhagen.  
 
U verlangt van ons begrip voor uw standpunt, dat herindeling beter is voor Scherpenzeel dan de 
zelfstandige koers die wij langs democratische weg hebben gekozen.  
Zoals meermaals aangegeven zijn wij best voor rede vatbaar en bereid om op basis van inhoudelijke 
argumenten ons standpunt te herzien. We hebben u gevraagd uw argumenten voor de noodzaak van 
herindeling, en voor de oplossing die u ons voorhoudt, te verhelderen.  
 
 
Onze vragen zijn bedoeld om te kunnen uit te leggen wat precies het probleem is in Scherpenzeel en 
waarom herindeling de enige oplossing is. Ook wat betreft het proces worden de meeste vragen niet 
beantwoord, uitgezonderd die over het financieel toezicht.  
Een gedwongen herindeling is een zware stap, we verwachten niet anders dan dat de provincie 
bereid is de in onze ogen terechte vragen die bij ons en onze achterban leven, te beantwoorden.  
 
Zonder onderbouwde argumenten kunt u van ons als raadsleden, en van de inwoners van 
Scherpenzeel, geen draagvlak verwachten voor gedwongen herindeling. En is er naar onze mening 
ook geen enkele rechtsgrond die een provinciaal ingrijpen rechtvaardigt.  
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Scherpenzeel heeft volgens ons geen probleem dat we niet zelf, en in samenwerking met andere 
gemeenten, op (kunnen) lossen. Als u ons niet van het tegendeel kunt overtuigen, kunnen wij niet 
anders dan u dringend verzoeken ons daarmee verder te laten gaan. In het belang van Scherpenzeel. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Namens de fractie van Namens de fractie van de 
GemeenteBelangen Scherpenzeel Staatkundig Gereformeerde Partij 
H.M. (Henk) Brons, fractievoorzitter M.J. (Maarten) Zwankhuizen, fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
Bijlagen:   Onze brief d.d. 20 juni 2020 met 11 kernvragen aan GS. 
    Uw brief d.d. 24 juni 2020 zaaknr. 2020-007489  
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