GEMEENTE SCHERPENZEEL
Gemeenteraad
Besluitenlijst Raadsvergadering 10-11-2020
Aanwezig
De heer P.M. van As (SGP), mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heer H.M.
Brons (GBS), de heer H.A.M. Dekker (CDA), de heer W.J. van de Fliert (GBS), de heer
P.A. Klaassen (CDA), de heer E. van Loo (GBS), de heer A. van de Peut (CU), mevrouw
C.A. Schimmel-de Greef (GBS), de heer W.A. Schuur (PRO), de heer J.D. van de
Waerdt (SGP), de heer N. Wallet (GBS).
Afwezig met kennisgeving:
Voorzitter:
De heer M.J. Zwankhuizen
Raadsgriffier:
Mevrouw B.S. van Ginkel-Schuur
Aanvang: 19.30 uur
Agendapunt
1.
Opening
Primus bij hoofdelijke stemming is de heer H.M. Brons.
2.

Spreekrecht
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

4.

Vaststellen agenda
De agenda is conform concept vastgesteld.

5.

Actieve informatie door college | Actualiteiten
De heer Van Deelen informeert de raad over de stand van zaken m.b.t.
Zwarte Land II.
De heer Van Ekeren wijst de raad op de digitale begroting die op de website
is opgenomen.

6.

Vaststellen besluitenlijsten d.d. 08-10-2020:
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

7.

Lijst ingekomen stukken met behandeladvies
Er zijn geen stukken met een behandeladvies.

8.

Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
Mevrouw Schimmel-de Greef verzorgt een terugkoppeling vanuit de
Regiocommissie Regio Foodvalley op 14-10-2020.

9.

Kredietaanvraag herinrichting Eikenlaan en aanliggende straten
Voorgesteld is:
1. De investering in de verharding/groen voor de Eikenlaan en de
Lijsterbeslaan e.o. in tegenstelling tot eerdere besluiten te typeren als
volledige wegreconstructie.
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2. De beschikbaar gestelde kredieten rondom de Eikenlaan en
omliggende straten uit eerdere raadsbesluiten (€ 190.000:
Raadsvoorstel 30 juni 2016, € 40.000: Kadernota 2019-2022 & €
320.000: Kadernota 2021-2024) in te trekken.
3. Een krediet van €957.804 beschikbaar te stellen voor het totale
project voor de verhardingen en groenvoorzieningen.
4. Het beschikbare krediet voor de vervanging van de riolering onder de
Eikenlaan en Lijsterbeslaan e.o. te verhogen met € 177.376,64 en dit
bedrag te dekken uit de beschikbare ruimte uit het waterplan 20202024.
Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor
aangenomen.
10.

Voorbereidingskredieten aanvullende plancapaciteit woningbouw
Voorgesteld is:
1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor
het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek voor het uitbreiden van de
plancapaciteit woningbouw op de locatie Oude Barneveldseweg/De
Dreef;
2. Dit krediet ten laste te brengen van de reserve Grondexploitatie.
Het voorstel is met 8 stemmen voor van GBS (5) en SGP (3) en 5 stemmen
tegen van PRO (1), CDA (2) en ChristenUnie (2) aangenomen.

11.

Kredietaanvraag uitwerking voorkeursscenario huisvesting De
Breehoek
Voorgesteld is:
1. Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de uitwerking
van het voorkeursscenario huisvesting Breehoek in een gedragen
Voorlopig Ontwerp-light.
2. De dekking van het krediet voor te financieren uit de algemene
reserve.
Door de fractie van ChristenUnie is Amendement A1 ingediend waarbij is
voorgesteld:
Beslispunt 1. te wijzigen als volgt:
1. Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen na 15 februari 2021
voor de uitwerking van het voorkeursscenario huisvesting Breehoek in
een gedragen Voorlopig Ontwerp-light.
Amendement A1 is met 5 stemmen voor van PRO (1), CDA (2) en
ChristenUnie (2) en 8 stemmen tegen van GBS (5) en SGP (3) verworpen.
Het voorstel is met 8 stemmen voor van GBS (5) en SGP (3) en 5 stemmen
tegen van PRO (1), CDA (2) en ChristenUnie (2) aangenomen.

12.

PAUZE
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13.

Programmabegroting 2021-2024
Voorgesteld is:
1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen.
2. Een dotatie à €20.000,- te doen aan de reserve afvalstoffenheffing
3. Een dotatie à €2.000.000,- te doen aan de Algemene Reserve vanuit
de Reserve Grondexploitatie
Door de fractie van Gemeentebelangen is Amendement A2 ingediend waarbij
is voorgesteld:
Beslispunt 1. te wijzigen als volgt:
1. De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen met dien
verstande dat de tekst op pagina 4 onder Nieuw beleid: Vrijval
taakstellende bezuiniging 2022 e.v. van
€ 25.000,00 per jaar wordt aangepast in:
 “Vrijval taakstellende bezuiniging 2023 e.v.”, 25.000 N in
kolom 2022 wordt verwijderd en het Saldo
Programmabegroting 2021-2024 van 16.802 N wordt
aangepast in 8.198 V.
Door de fractie van ChristenUnie is Amendement A3 ingediend waarbij is
voorgesteld:
Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
1. “De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen, met dien
verstande dat in programma 6 de kosten van de pilot specialistisch
ondersteuner huisartsen ad € 45.000 en de kosten van de pilot
buurtgezinnen ad € 15.000 vanaf 2022 structureel worden
opgenomen.”
Door de fractie van SGP is Motie M1 ingediend waarbij het college is
opgedragen:
 Te onderzoeken wat de mogelijkheden in Scherpenzeel zijn voor de
ontwikkeling van woningen voor kleinere huishoudens (bijvoorbeeld
‘tiny houses’) in nieuw te ontwikkelen woningbouwplannen,
 Daarbij afwegingscriteria mee te nemen over de ruimtelijke inpassing,
 De raad medio juni 2021 te informeren over de haalbaarheid van deze
ontwikkeling, de financiële consequenties voor de gemeente en de
inpasbaarheid in de huidige en toekomstige woningbouwplannen,
Amendement A2 is met 8 stemmen voor van GBS (5) en SGP (3) en 5
stemmen tegen van PRO (1), CDA (2) en ChristenUnie (2) aangenomen.
Amendement A3 is met 5 stemmen voor van PRO (1), CDA (2) en
ChristenUnie (2) en 8 stemmen tegen van GBS (5) en SGP (3) verworpen.
De heer Van As heeft de volgende stemverklaring afgelegd:
‘De SGP stemt voor deze begroting maar verklaren het niet eens te zijn met
die zaken in de begroting die in strijd zijn met onze uitgangspunten,
waaronder zaken die de zondagsrust betreffen’.

Het geamendeerde voorstel
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1. De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen met dien
verstande dat de tekst op pagina 4 onder Nieuw beleid: Vrijval
taakstellende bezuiniging 2022 e.v. van
€ 25.000,00 per jaar wordt aangepast in:
 “Vrijval taakstellende bezuiniging 2023 e.v.”, 25.000 N in
kolom 2022 wordt verwijderd en het Saldo
Programmabegroting 2021-2024 van 16.802 N wordt
aangepast in 8.198 V.
2. Een dotatie à €20.000,- te doen aan de reserve afvalstoffenheffing
3. Een dotatie à €2.000.000,- te doen aan de Algemene Reserve vanuit
de Reserve Grondexploitatie
is met 8 stemmen voor van GBS (5) en SGP (3) en 5 stemmen tegen van
PRO (1), CDA (2) en ChristenUnie (2) aangenomen.
Motie M1 is zonder hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor
aangenomen.
14.

2e Financiële Rapportage
Voorgesteld is:
1. De 2e Financiële rapportage 2020, inclusief de daarin opgenomen
reservemutaties en kredietbijstellingen, vast te stellen en de
begroting op basis van deze rapportage te wijzigen.
Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor
aangenomen.

15.

Grondexploitatie actualisatie
Voorgesteld is:
1. In te stemmen met de 10e herziening van de grondexploitatie
Akkerwinde
2. In te stemmen met de 6e herziening van de grondexploitatie
Walstrolaan
3. In te stemmen met de 2e herziening van de grondexploitatie
Akkerwinde 2
Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor
aangenomen.

16.

VGGM begrotingswijziging
Voorgesteld is:
1. Geen zienswijze naar voren te brengen tegen de aanmerkelijke
wijziging begroting 2020 VGGM.
Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor
aangenomen.

17.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Door de fractie van GBS is een motie vreemd ingediend.
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De raad van de gemeente Scherpenzeel in vergadering bijeen op 10
november 2020,
gelezen de volgende stukken:

Memo 2020-69 inzake bezwaarschrift en schorsingsverzoek arhiprocedure,
d.d. 15 juli 2020;

Memo 2020-76 inzake bezwaarschrift en schorsingsverzoek, d.d. 2
september 2020;

Memo 2020-79 inzake rolneming (deelname Open Overleg), d.d. 16
september 2020;

Memo 2020-82 Bestuurskrachtopgave en Plan van Aanpak Open
Overleg,
d.d. 28 september 2020 met bijbehorende
bijlagen;

Memo 2020-83 Beëindiging deelname Open Overleg, d.d. 1 oktober
2020;

Uitnodiging van onze Griffie d.d.16-10-2020 voor een
bijpraatmoment met GS en de achterliggende uitnodiging per e-mail
van de provincie d.d. 13 oktober 2020,
overwegende dat;
 de gemeenteraad zich op 9 december 2019 uitgesproken heeft voor
zelfstandigheid en dit, op verzoek van GS, op 9 juli 2020 heeft
onderbouwd en bekrachtigd met het vaststellen van een positieve
Kadernota;
 de Review Bestuurskrachtopgaven door BMC (bijlage memo 2020-82)
en de voorliggende concept-begroting onderschrijven dat
Scherpenzeel op de goede weg is met haar maatschappelijke en
bestuurlijke opgaven;
 er tegen het starten van de arhi-procedure en het “Open Overleg”
nog een bezwaarprocedure loopt, waarvan de uitkomst nog
onduidelijk is;
 het college van Scherpenzeel in deze de gesprekspartner is van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland, zoals GS dat zelf
al diverse malen heeft aangegeven;
 er op 8 oktober 2020 een openbare raadsbijeenkomst heeft
plaatsgevonden waarin het besluit van het College, om niet deel te
nemen aan het Open Overleg, uitgebreid is besproken en waarin de
gemeenteraad in meerderheid het collegebesluit steunde;
 de gemeenteraad pas een formele rol heeft bij het vaststellen van
zienswijzen op het herindelingsontwerp;
 iedere actieve bijdrage van de gemeenteraad aan het “Open Overleg”
steun aan het lopende proces impliceert,
is van mening dat;
 het College van B&W van Scherpenzeel voldoende kaders heeft en
voldoende vertrouwen geniet van de gemeenteraad om Scherpenzeel
in dit dossier te vertegenwoordigen.
 de gemeenteraad geduldig moet afwachten totdat GS de gemeente
Scherpenzeel formeel verzoekt een zienswijze in te dienen.
Spreekt zich uit:
 Niet in te willen gaan op de uitnodiging van de Provincie voor een
(tussentijds) gesprek met een afvaardiging van de Provincie
betreffende het lopende “Open Overleg” of het daar onderdeel van
uitmakende participatieproces.
 De Griffie te verzoeken om namens de gemeenteraad van
Scherpenzeel de uitnodiging voor een dergelijk gesprek met GS met
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alle respect af te slaan en hen dit schriftelijk mede te delen met deze
“Motie Vreemd” als onderbouwing,
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie vreemd aan de orde van de dag is met 8 stemmen voor van GBS
(5) en SGP (3) en 5 stemmen tegen van ChristenUnie (2), CDA (2) en PRO
(1) aangenomen.
Er is gevraagd of de griffie de intentie van de motie wil toelichten. Daarnaast
willen de fracties van CU, PRO en CDA wel ingaan op de uitnodiging van de
provincie.
18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter

