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Geachte college,
Wij hebben van de fracties van SGP en Gemeentebelangen Scherpenzeel een brief d.d. 20 juni
2020 ontvangen, waarin ons verzocht is om te reageren op enige vragen en opvattingen
omtrent het door ons ingenomen voorlopig standpunt over de Kadernota. Wij richten ons tot u
hoe wij deze brief duiden, omdat u voor ons de eerste gesprekspartner bent.
Op verzoek van uw College hebben wij op dinsdag 2 juni jl. een voorlopig standpunt
geformuleerd over de Kadernota, door uw College vastgesteld op 26 mei jl. Wij hebben de
gemeenteraad op 4 juni over ons voorlopig standpunt geïnformeerd en de onderbouwende
documenten beschikbaar gesteld. Wij hebben aangegeven voor een definitief standpunt het
besluit van uw gemeenteraad op 9 juli af te wachten.
Voor de besluitvorming in uw gemeenteraad over de Kadernota is op dit moment de publieke
en politieke dialoog in uw gemeente en in uw gemeenteraad bepalend. Wij willen ons daarin
niet mengen en vinden het vanuit de zuiverheid van de democratische besluitvorming in uw
gemeente daarom niet correct om een inhoudelijke reactie te geven op de genoemde brief.
Het is aan uw college om de gemeenteraad van de noodzakelijke informatie voor de
besluitvorming te voorzien. Hiertoe hoort ook de voorlopige standpuntbepaling van ons
college, die immers op verzoek van uw college tot stand is gekomen direct na besluitvorming
over de Kadernota.
Voor de goede orde geven we u nog wel aan dat indien wij op 14 juli a.s. een besluit nemen tot
start van de artikel-8 Arhi-procedure, daarna een periode van open overleg start die er op
gericht is om een zo groot mogelijk draagvlak en zo goed mogelijke onderbouwing van een
fusievoorstel tussen beide gemeenten Scherpenzeel en Barneveld op te bouwen en de
meerwaarde daarvan voor de inwoners van beide gemeenten expliciet te maken. Daarbij
zullen wij bestuur, politiek, inwoners en maatschappelijke organisaties in beide gemeenten en
bestuurlijke partners in de regio betrekken.
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Hierbij zal tevens een evenwichtige en gelijkwaardige afweging van het fusiescenario met het
door uw college voorgestane zelfstandigheidsscenario plaatsvinden. In dat proces kunnen
verschillende van de door u gestelde inhoudelijke vragen aan de orde komen en invloed
hebben op de totstandkoming van een vast te stellen Herindelingsontwerp. Voor alle
duidelijkheid: eventueel preventief toezicht in het kader van een Arhi-procedure is van
toepassing vanaf het moment van vaststelling van het Herindelingsontwerp.
Wij wensen u succes en wijsheid bij de voorbereiding van de besluitvorming in uw
gemeenteraad op 9 juli aanstaande en wachten het resultaat daarvan af.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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