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Visie 

 
p woensdag 19 maart jl. kozen de inwoners van Scherpenzeel een nieuwe gemeenteraad. 

Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn pogingen ondernomen 

om te komen tot de vorming van een nieuwe coalitie. 

 

De partijen SGP, CDA en ChristenUnie hebben de afgelopen periode overeenstemming 

bereikt over een coalitieprogramma dat zich laat samenvatten door het motto 

 

 

“Samen zorgen, Samen leven, Samen werken” 
 

 

Wij zetten ons – iedere partij vanuit eigen uitgangspunten en principes – de komende jaren in 

voor de gemeente Scherpenzeel in het algemeen en het welzijn van de inwoners in het 

bijzonder. Wij doen dat, bij voorkeur, samen met alle partijen in de gemeenteraad. 

 

e komende raadsperiode zijn zorg, onderwijs, economie en bouwen belangrijke 

speerpunten. In dit coalitieakkoord staat op welke manier wij hier, samen met de 

samenleving, verder inhoud aan geven. De komende jaren zullen in het teken staan van de 

participatiemaatschappij. Daarbij wordt de interactie met de samenleving intensiever. Om dat 

te bereiken, is een cultuuromslag nodig, zowel van het gemeentebestuur, de organisatie als de 

samenleving. Voor onderwerpen die in dit coalitieakkoord niet zijn genoemd, geldt overigens 

dat wij vooralsnog het huidige beleid voortzetten. 

 

Samen zorgen… 

Wij staan aan de vooravond van grote veranderingen in het sociale domein; de gemeente is 

met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. 

De eigen kracht en zelfstandigheid zijn meer dan ooit belangrijke begrippen. Het komt, kort 

gezegd, aan op gedeelde zorg en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij pakken dat graag samen 

met inwoners en maatschappelijke organisaties op, waarbij wij waarde blijven hechten aan de 

keuzevrijheid van inwoners voor identiteitsgebonden zorg. 

 

Samen leven… 

De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Wij 

versterken de komende jaren de leefbaarheid van onze gemeente. Dat heeft, onder andere, 

betrekking op de bouw van voldoende woningen in verschillende prijsklassen, de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving van onze inwoners, het stimuleren van een aantrekkelijk en 

gevarieerd winkelaanbod, duurzaamheid en het bouwen aan een sterke economische structuur. 

 

Samen werken… 

De veranderingen in de maatschappij en de uitdagingen waarvoor wij staan, vragen om een 

bestuur en organisatie die luistert, zegt en doet. Een gemeentelijke organisatie die dingen 

anders doet en inwoners en ondernemers tijdig betrekt bij het opstellen en het uitvoeren van 

beleid. Een gemeentebestuur dat open en transparant handelt en waarbij beloften worden 

nagekomen. Een samenleving waarin we elkaar de ruimte geven en niemand tussen wal en 

schip belandt. Want iedereen doet ertoe en iedereen is in staat om mee te doen aan onze 

samenleving. 

 

O 
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ij zien uit naar een constructieve samenwerking met de gehele raad, het college van 

burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie en wensen elkaar daarbij 

kracht, inspiratie en wijsheid toe. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat we bij het besturen van onze gemeente afhankelijk zijn van 

Gods zegen op ons werk. 

 

 

 

Scherpenzeel, 24 april 2014 

 

 

 

Namens de SGP, Namens het CDA, Namens de ChristenUnie, 

 

 

 

J. Mulder 

 

 

 

J.A. Slappendel 

 

 

 

T.A. van Dijk 
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Programma 1 

Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening 

 
e gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen en beschikt over 

voldoende, betaalbare woningen. Het aanbod sluit aan op de behoefte van ál onze 

inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen.  

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Plan Weijdelaer 

Wij dragen Plan Weijdelaer een warm hart toe en stimuleren een snelle ontwikkeling met de 

volgende randvoorwaarden: 

 

• De herontwikkeling van het Huis in de Wei ziet op de realisering van appartementen voor 

inwoners met een zwaardere zorgbehoefte (indicatieniveau 5 en hoger); inwoners met een 

zorgindicatie 1 tot en met 4 komen in principe in aanmerking voor een appartement in 

Plan Weijdelaer, waarbij wij een goede mix van jongere en oudere zorgbehoevenden 

voorstaan. Alle appartementen worden overigens toegewezen overeenkomstig onze 

Huisvestingsverordening.  

• Voldoende parkeerruimte in en rond het plangebied. 

• De infrastructuur sluit goed aan op de doelgroep: kwetsbare omwonenden. 

• Wij vinden – binnen Plan Weijdelaer – een fullservice supermarkt een waardevolle 

voorziening. Wij benutten de kansen om dit mogelijk te maken. 

• Wij koppelen (de voortzetting van) projecten als Tafeltje Dekje, de keukenvoorziening in 

het Huis in de Wei en de ontmoetingsruimte aan de implementatie van de Participatiewet. 

Wij zetten daarbij in op goede voorlichting over voeding in het algemeen en ten aanzien 

van het gebruik van verse producten in het bijzonder.  

 

2. Woningbouw 

Wij handhaven de ambitie op het gebied van woningbouw: de realisering van 50 nieuwe 

woningen per jaar. Wij willen op een flexibele manier kunnen inspelen op de 

marktontwikkelingen; nieuwbouw en bestaande bouw vullen elkaar daarbij aan en zijn niet 

concurrerend; met andere woorden: wij faseren en doseren. Wij monitoren periodiek de 

woningvoorraad en sturen indien nodig bij. Wij maken daarbij gebruik van de lokale kennis 

van makelaars. 

 

3. Woningbouw Scherpenzeel-Zuid 

Wij werken in gebieden met andere grondeigenaren dan de gemeente aan een harmonieuze, 

samenhangende ontwikkeling met een totaalvisie. Nieuwe wijken zijn, bijvoorbeeld over 

twintig jaar, nóg kwalitatief aantrekkelijk. Wij houden daarbij rekening met de woon- en 

structuurvisie en hebben nadrukkelijk oog voor de financiële gevolgen van de keuzes binnen 

deze ontwikkelingen. 

 

4. Welstand 

Wij beschermen, op het gebied van welstand, wat waardevol en kostbaar is en laten los waar 

dit kan. Welstandsadvies maakt een gebouw „beter‟ en is van toegevoegde waarde; inwoners 

en ondernemers worden niet nodeloos op kosten gejaagd of tegengewerkt. 

• Wij evalueren de functie van welstand en betrekken daar inwoners en ondernemers bij; 
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• Wij stellen – naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie – nieuw 

welstandsbeleid op met in ieder geval aandacht voor de volgende zaken: 

- Wij werken met beeldkwaliteitsplannen waarbij wij met name het gevelbeeld in de 

dorpskern willen bewaren (de zogenoemde Delftse School); er is zodoende minder 

vaak en minder snel een welstandstoets nodig; minder regels en minder kosten voor 

inwoners. 

- Wij denken na over een oplossing voor wisselende bouwhoogten, passend binnen het 

dorpskarakter van Scherpenzeel. 

- Wij starten een pilot met welstandsvrij en/of welstandsluw bouwen. 

 

5. Starterslening 

Een starterslening maakt de aankoop van een (eerste, nieuwe of bestaande) woning voor meer 

mensen mogelijk. Wij handhaven de starterslening en stellen extra middelen beschikbaar 

onder de voorwaarde dat tegenover elke verstrekte lening een bijdrage van het Rijk staat. 

Daarnaast herzien wij de regeling en passen deze aan de eisen van dit moment aan. 

 

6. Duurzaam bouwen 

Wij zetten het beleid ten aanzien van „duurzaam bouwen‟ (met name op het terrein van 

woningbouw) voort door: 

• Het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen, dan wel het hergebruik van 

grondstoffen; 

• Het toepassen van energiebesparende maatregelen; 

• Het stellen van eisen aan projectontwikkelaars en bouwers, bijvoorbeeld op basis van de 

energieprestatiecoëfficiënt (EPC-waarde). 

 

7. Inbreidingslocaties 

Wij stimuleren de ontwikkeling van braakliggende locaties in ons dorp. De invulling van deze 

zogeheten inbreidingslocaties draagt bij aan een kwalitatieve uitstraling van onze gemeente. 

 

8. Illegale bouwsituaties 

Wij pakken illegale bouwsituaties aan. Voor illegale bouw-, gebruiks- en woonsituaties 

moeten goede oplossingen gevonden worden. Wij staan daarbij een duidelijk en consequent 

beleid voor. Wij regelen in overleg met de eigenaren de situatie of gaan (als overleg niet 

mogelijk is of niet tot een oplossing leidt) over tot handhaving. 

 

9. Communicatie en participatie over ruimtelijke plannen 

Ruimtelijke plannen hebben altijd gevolgen voor de woonomgeving van omwonenden. Wij 

betrekken inwoners daarom vooraf bij ontwikkelingen. We vertellen wat, waarom en wanneer 

we iets gaan doen. 

 

10. Flitsvergunningen: daarmee kun je als inwoner snel aan de gang.  

Wij starten in 2014 met zogeheten flitsvergunningen; eenvoudige vergunningen die snel 

kunnen worden verstrekt. Dit draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening aan onze 

inwoners. Om onze dienstverlening verder te optimaliseren, vragen wij vergunningaanvragers 

naar mogelijke verbeterpunten. Wij richten daarvoor een klankbordgroep op. De uitkomsten 

verwerken wij in de werkprocessen. 

 

11. Voldoende huurwoningen 

Wij stimuleren de realisering van meer betaalbare huurwoningen voor starters, senioren en 

gezinnen; op dit moment zijn er te weinig huurwoningen beschikbaar in de sociale huursector 
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en het segment tussen de huurgrens (voor sociale woningbouw) en de duurdere vrije 

huursector. In de planontwikkeling van Scherpenzeel-Zuid houden we hiervoor ruimte vrij. 

  

12. Huurdersplatform 

Wij betrekken plaatselijke huurders meer bij gemeentelijke plannen die een relatie hebben 

met hun directe woonomgeving en -kwaliteit. Nu loopt dat nog te vaak via de woningstichting 

zelf. Wij willen dat de huurders zich organiseren in een huurdersplatform. Wij maken 

hierover nadere prestatieafspraken met woningcorporaties. 
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Programma 2 

Beheer Openbare Ruimte en Sport 

 
e gemeente Scherpenzeel kenmerkt zich door groene, frisse en goed onderhouden 

wijken. Een dorp waar je veilig kunt oversteken en fietsen. Dit draagt bij aan een 

gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Wij blijven daarin investeren. 

De gemeente Scherpenzeel beschikt – op het gebied van sport – over prima voorzieningen. 

Wij willen dit behouden door goed te kijken naar de (toekomstige) betaalbaarheid van die 

voorzieningen en te stimuleren dat er voldoende nieuwe instroom blijft van jongeren; dat zijn 

immers de toekomstige sporters. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Straten en wegen: goed onderhouden, zonder (overbodige) obstakels 

Het verkeer en de verkeersveiligheid zijn belangrijke thema‟s voor de komende jaren. Wij 

zetten ons in voor de volgende zaken: 

 

• Wij hechten bij de reconstructie van wegen en straten meer aan veiligheid en praktische 

oplossingen dan aan de formele functie(verandering) van een wegvak. Het gaat er om dat 

het werkt. 

• Wij handhaven een goed niveau van het onderhoud van trottoirs en wegen. 

• Wij zetten ons, zowel in het centrum als in de wijken, in voor voldoende parkeerplekken 

voor auto‟s en fietsen en lossen knelpunten op. 

• Automobilisten die op vrijdag of zaterdag in de blauwe zône zonder parkeerschijf 

parkeren, krijgen één waarschuwing (met uitzondering van het ongeoorloofd parkeren op 

een gehandicaptenparkeerplaats); bij herhaling volgt een boete. 

• Wij gaan het parkeren en fietsen op de stoep tegen; trottoirs zijn primair bedoeld voor 

voetgangers. 

• Wij verwijderen overbodige en verlagen te hoge verkeersdrempels. Wij kijken bij de 

(her)inrichting van wegen naar alternatieven voor verkeersdrempels. 

• Om energiekosten te besparen en in het belang van het milieu vervangen wij – op termijn 

– alle verlichting door energiezuinige armaturen. 

• Wij monitoren het sluipverkeer door ons dorp en grijpen zo nodig in. Dat geldt ook voor 

straten waar klachten zijn over snel rijdend verkeer. 

• Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten wat er met hun opmerkingen en klachten 

gebeurt; wij koppelen dit actief terug. 

 

2. Digitale bereikbaarheid 

Wij vinden dat de digitale bereikbaarheid van Scherpenzeel kan worden verbeterd: 

 

• Iedereen in Scherpenzeel moet kunnen beschikken over tenminste het mobiele 3G-

netwerk; 

• Wij stimuleren particuliere initiatieven voor de aanleg van glasvezel, met name ook in het 

buitengebied van Scherpenzeel; dit draagt bij aan een aantrekkelijk economisch 

vestigingsklimaat. 

 

3. Een groene wijk is een gezonde wijk 

De kwaliteit van het openbaar groen heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijk. 

Wij houden dit op peil, maar realiseren ons tegelijkertijd dat dit (veel) geld kost. Wij 
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investeren daarom in onderhoudsarme beplanting, maar wel met voldoende variatie en 

uitstraling. Om kosten te besparen, experimenteren wij met het adopteren van groenstroken en 

rotondes door inwoners en bedrijven; zij kunnen zich op deze manier presenteren. 

Wij onderzoeken de mogelijkheid om kapvergunningen te beperken tot alleen beeldbepalende 

en monumentale bomen en/of boomgroepen met een landschappelijke waarde. 

Wij verhogen de kwaliteit van de trapveldjes; wij willen geen modderpoelen, maar 

kwalitatieve veldjes waar de jeugd zich kan vermaken. 

 

4. Sport: meer verantwoordelijkheid voor verenigingen en jongeren 

Wij stimuleren de zelfwerkzaamheid van sportverenigingen en onderzoeken, in een open, 

goed en constructief overleg met de verenigingen, naar mogelijkheden om (delen van) de 

exploitatie te privatiseren. Dit moet worden geïnitieerd en gedragen door de verenigingen. 

 

Wij verstrekken subsidies aan sportverenigingen om als gemeente te kunnen sturen op 

maatschappelijke effecten. Wij herzien het subsidiebeleid met een subsidiesystematiek 

waarbij jeugdleden centraal staan; alle jeugdigen moeten kunnen deelnemen aan sport. Wij 

richten ons daarom vooral op het betaalbaar en laagdrempelig houden van jeugdsport. 

Daarnaast werken we aan één subsidievorm voor de binnen- en buitensportverenigingen: dit 

zorgt voor helderheid, eenduidigheid en duidelijkheid.  

 

5. Zwembad „t Willaer 

Zwembad ‟t Willaer is een belangrijke voorziening voor Scherpenzeel. Wij houden het 

zwembad in stand en letten met nadruk op een zuinig energiegebruik. Dat is goed voor de 

exploitatie en het milieu. Wij spreken het bestuur aan op de eigen verantwoordelijkheid en 

hun inbreng, ook ten aanzien van de financiën. 
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Programma 3 

Economische zaken en werkgelegenheid 

 
e gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed 

functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor om ons dorp leefbaar te 

behouden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve 

bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische 

ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn 

de winkels gesloten. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Centrumvisie 

Wij geven in 2014 prioriteit aan het herijken van de Centrumvisie. Wij hechten daarbij aan de 

volgende zaken: 

• Het centrum is en blijft aantrekkelijk voor inwoners en toeristen om de dagelijkse 

boodschappen te doen en te winkelen; 

• Het centrum heeft een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod; 

• Het centrum is en blijft goed bereikbaar; 

• Wij stimuleren het doen van aan- en inkopen in de eigen gemeente. 

 

Verder zetten wij ons in voor de volgende zaken: 

• Wij hebben oog voor de leegstand van winkelunits en zoeken naar mogelijkheden om 

hierop, mede in het licht van de marktontwikkelingen, in te spelen. 

• Wij zoeken naar mogelijkheden om, bij voorkeur in de periferie van het centrum, in 

bestemmingsplannen te kunnen schakelen tussen de behoefte aan winkels en wonen. 

• Het centrum van Scherpenzeel blijft open voor het verkeer; de doorgaande route wordt 

niet afgesloten. 

• Wij vinden het belangrijk dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor 

consumenten; we zoeken, samen met ondernemers, naar mogelijkheden rondom het 

centrum voor voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers. 

• Na uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen beoordelen wij – op dat moment – de 

noodzaak van de blauwe zone in het centrum. Wij betrekken daarbij – opnieuw – 

ondernemers en omwonenden. 

• De woensdagmarkt is een belangrijke trekker voor ons centrum, zowel voor inwoners van 

Scherpenzeel als daarbuiten. We handhaven de markt in de huidige vorm. We zoeken, 

samen met ondernemers en marktkooplui, naar een optimalisatie op het gebied van 

logistiek en parkeren.  

 

2. Bedrijvigheid in Scherpenzeel; daar maken we werk van 

Wij maken de komende jaren werk van het economisch beleid en stellen, in samenspraak met 

ondernemers, een economische beleidsvisie op met de volgende randvoorwaarden: 

• Een heldere en duidelijke visie met een concreet uitvoeringsprogramma; 

• Een creatieve insteek, niet alleen voor wat betreft de totstandkoming, maar ook voor wat 

betreft de oplossingen; 

• Een toekomstgerichte en flexibele visie; nieuwe ontwikkelingen, zoals het „werken aan 

huis‟ en internetondernemingen, krijgen daarin een plaats. 
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Wij hechten aan een gezonde marktwerking. Wij spannen ons in om – bij gemeentelijke 

opdrachten en binnen de wettelijke mogelijkheden – lokale bedrijven zo maximaal mogelijk 

voor aanbestedingen in aanmerking te laten komen. 

 

Wij vinden het verder belangrijk dat in de economische beleidsvisie aandacht is voor de 

volgende zaken: 

• Wij inventariseren waar ondernemers behoefte aan hebben en hoe wij de dienstverlening 

aan bedrijven kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door één aanspreekpunt. Bij dit loket kan 

ook een startende ondernemer of een ondernemer met financiële problemen terecht om 

informatie te krijgen over professionele hulp. 

• Wij zetten in op een blijvend goede communicatie met ondernemers en 

brancheorganisaties, zoals de Ondernemersvereniging Scherpenzeel, de Bedrijvenkring 

Scherpenzeel-Woudenberg en LTO Noord “De Liniedijk”. 

• Wij onderzoeken de mogelijkheden om de bedrijventerreinen Hogekamp-Oost en ‟t 

Zwarte Land te revitaliseren, zowel voor wat betreft de bestemming als de uitstraling. 

 

3. Bedrijfsverzamelgebouwen 

Wij stimuleren de realisering van bedrijfsverzamelgebouwen voor kleinschalige bedrijven. 

Wij ondersteunen – zoveel als in ons vermogen ligt – initiatieven daartoe. 

 

4. Agrarische bedrijven buitengebied 

Scherpenzeel is een agrarische gemeente. Wij blijven agrarische bedrijvigheid mogelijk 

maken en bieden daarvoor de ruimte. Agrarische ondernemers vervullen als 

voedselproducenten een belangrijke rol in de lokale economie. Daarnaast is ons landschap 

gestempeld door de agrarische sector. Om dit cultuurlandschap te handhaven, moet er 

toekomstperspectief zijn. De gemeente Scherpenzeel maakt deel uit van het zogenaamde 

verwevingsgebied; daarbinnen zijn mogelijkheden tot uitbreiding. Daarnaast zijn wij 

terughoudend met functieverandering naar niet-agrarisch gebruik. Dit mag geen negatieve 

gevolgen hebben voor de agrarische ondernemers. 

 

5. Werk maak je samen 

Wij benutten, samen met lokale ondernemers, de mogelijkheden om inwoners, ook hen die 

een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben (zoals Wajongers en WSW-ers), aan het werk te 

kunnen krijgen. Wij vinden dit – mede in het licht van de Participatiewet – een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente en het bedrijfsleven. 

 

6. Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden 

Wij vinden dat van uitkeringsgerechtigden (zoveel als mogelijk) een tegenprestatie mag 

worden gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. Het 

uiteindelijke doel is om uit te stromen naar regulier werk. Het is voor het welzijn van mensen 

nodig om actief bezig te zijn in de samenleving. 
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Programma 4 

Kunst, cultuur en recreatie 

 
et is belangrijk om aandacht te hebben voor zaken op het terrein van cultuur en 

ontspanning. Het gaat daarbij met name om particuliere initiatieven. Wij ondersteunen – 

waar nodig – activiteiten. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Muziekonderwijs; dat klinkt als muziek in de oren 

Wij vinden muzikale vorming een belangrijk onderdeel van de opvoeding van kinderen. Wij 

handhaven de huidige subsidie voor individueel muziekonderwijs. 

 

2. Een toekomstbestendige bibliotheek 

De bibliotheek vormt een belangrijke voorziening in ons dorp. De dienstverlening gaat verder 

dan alleen het uitlenen van boeken; de bibliotheek vormt met haar activiteiten een essentieel 

onderdeel van Kulturhus De Breehoek. 

We hechten aan een financieel gezonde bibliotheekvoorziening die klaar is voor de toekomst. 

Wij treden in overleg en maken prestatieafspraken met het bestuur van de biblotheek over het 

optimaliseren van de dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van onze inwoners 

(zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de verdere digitalisering en de openingstijden). 

 

3. Kulturhus De Breehoek 

Kulturhus De Breehoek is een belangrijke voorziening en heeft een brede functie in onze 

samenleving. Voor de realisering van deze voorziening is veel gemeenschapsgeld gebruikt. 

De exploitatie van De Breehoek baart ons echter grote zorgen en kost de gemeente tot nu toe 

veel meer dan gewenst. Wij zetten de komende periode in op de volgende zaken: 

• Verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering; 

• Verbeteren van het financieel resultaat; 

• Verbeteren van de informatievoorziening aan het gemeentebestuur; 

• Het inzichtelijk maken van de tevredenheid van de gebruikers; 

• Het onderzoeken van de mogelijke verpachting van de horeca-activiteiten en/of de inzet 

van vrijwilligers. 

 

4. Recreatie en toerisme 

De gemeente Scherpenzeel kent op het gebied van recreatie en toerisme diverse waardevolle 

particuliere initiatieven – zoals Platteland Anders – om het buitengebied te promoten bij 

inwoners en toeristen. Verschillende activiteiten hebben een educatief karakter en kunnen 

rekenen op veel belangstelling van de basisscholen. Wij blijven de bovengenoemde 

activiteiten op de huidige manier ondersteunen. 

 

5. Evenementen 

Wij staan voor veilige evenementen in Scherpenzeel; zowel voor de bezoekers als voor 

omwonenden. Wij stellen een adequaat evenementenbeleid op waarin veiligheid en aspecten 

als duur, omvang én geluidsvolume goed worden geregeld. 

De gemeente Scherpenzeel beschikt op dit moment over één vastgesteld evenemententerrein. 

Wij breiden het aantal evenemententerreinen niet uit. Met betrekking tot het 

evenementenbeleid zijn wij terughoudend als het gaat om de schaal en grootte van de 

evenementen; deze moeten passen bij de aard en omvang van de gemeente Scherpenzeel.  
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Programma 5 

Onderwijs en educatie 

 
oed onderwijs is belangrijk. Wij stellen onze kinderen in staat om de gaven die ze 

hebben gekregen op een goede manier te kunnen ontwikkelen. Wij vinden de 

keuzevrijheid voor onderwijs, in het verlengde van de thuissituatie, een essentieel grondrecht. 

De gemeente Scherpenzeel draagt zorg voor goede schoolgebouwen en het vervoer van 

leerlingen die elders onderwijs moeten ontvangen. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Onderwijshuisvesting: we willen beschikken over kwalitatief goede schoolgebouwen. 

De gemeenteraad heeft besloten tot vervangende nieuwbouw voor De Maatjes en De 

Bruinhorst. Wij kiezen definitief voor de locatie aan de Ringbaan. 

Wij bereiden de bouw van een nieuw schoolgebouw voor De Glashorst voor. Wij investeren 

in een zorgvuldig traject met het schoolbestuur, ouders en omwonenden. Uiterlijk in 2015 

wordt daarover een besluit genomen.  

 

2. Passend onderwijs 

De Wet Passend Onderwijs ziet op juiste onderwijsarrangementen voor kinderen die extra 

ondersteuning behoeven (zowel op het gebied van onderwijs als op zorg). 

Samenwerkingsverbanden voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn hierin 

leidend. Vanuit het belang voor deze kwetsbare kinderen bevorderen wij dat goede 

inhoudelijke resultaten worden neergezet. We zien toe op het halen van de invoeringsdatum 

(01-08-2014) en maken goede afspraken met deze samenwerkingsverbanden; dat geldt ook op 

het terrein van tijdige inschakeling van ouders. Wij leggen de relatie met de drie 

decentralisaties: een integrale benadering is ons uitgangspunt: één gezin, één plan en één 

aanspreekpunt. 

 

3. JOS: Jeugd in Ontwikkeling  

Het JOS is een uniek schoolconcept. Bij het aanbod aan de scholen houden we rekening met 

de eigen identiteit/keuzevrijheid van de school. 

 

4. Openbaar onderwijs 

Wij hechten aan kwalitatief goed openbaar onderwijs. Wij zetten ons ervoor in om dit in 

Scherpenzeel op een goed niveau te handhaven. 
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Programma 6 

Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid 

 
en gezonde samenleving is een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en 

waarin zorg en aandacht is voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Nederland 

verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Er wordt een steeds 

groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Het gezin, de buurt, 

de kerken, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke verbanden. 

Wij zien deze ontwikkeling niet alleen als een mogelijkheid tot kostenreductie. Wij 

onderkennen dat achter elke zorgvraag een individu schuil gaat. De gemeente Scherpenzeel 

zorgt ervoor dat niemand tussen wal en schip raakt. 

De gemeente Scherpenzeel krijgt er de komende jaren omvangrijke nieuwe taken bij. Een 

speerpunt van deze coalitie is om daar samen met inwoners en instellingen, passend vorm aan 

te geven. Wij zijn daar – als kleine gemeenschap met korte lijnen – goed toe in staat. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Algemene uitgangspunten voor de nieuwe zorgtaken 

• Wij vinden het belangrijk dat inwoners maximaal gebruik kunnen blijven maken van het 

Persoonsgebonden Budget (PGB), ook na 1 januari 2015. Als een reeds eerder toegekend 

PGB in 2015 afloopt, moet het mogelijk blijven om na herindicatie opnieuw een PGB toe 

te kennen. 

• Wij hechten aan de keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg voor alle zorgsectoren. 

• Niemand valt tijdens de overgangsperiode van de nieuwe zorgtaken tussen wal en schip. 

De continuïteit van de zorg is gegarandeerd. 

• Wij zetten ons in voor een goede kwaliteit van de zorg, onder andere bij de aanbesteding 

en monitoring. 

• Wij investeren in het vroegtijdig betrekken van zorgvragers bij de implementatie van de 

nieuwe zorgtaken. Dit zorgt voor een groter draagvlak en helpt bij het maken van de juiste 

keuzes door het gemeentebestuur. 

• Wij streven naar een budgettair neutrale invoering van de nieuwe zorgtaken; voor de 

overgangsperiode gebruiken we, indien nodig, de bestemmingsreserve Wmo. 

 

2. Jeugdzorg: we zorgen voor (onze) kinderen 

Wij geven – naast de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders voor de jeugdzorg – 

gevolg aan de volgende uitgangspunten: 

• Kleine en/of identiteitsgebonden zorgaanbieders voor de uitvoering van de jeugdzorg 

Wij houden onverkort vast aan het unaniem aangenomen amendement van 19 december 

2013 ter bescherming van de kleine, lokale en identiteitsgebonden zorgaanbieders. Wij 

achten de keuzevrijheid een groot goed. 

• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Scherpenzeel 

Wij hechten aan een prominentere rol voor het CJG Scherpenzeel met name op het gebied 

van de signaalfunctie, één en ander overeenkomstig het gemeentelijke beleidsplan 

Jeugdzorg. 

 

3. WMO/AWBZ: steun voor kwetsbare inwoners  

De Nota Maatschappelijke Ondersteuning is een goede basis voor het implementeren van de 

nieuwe zorgtaken vanuit de AWBZ. Wij vragen aandacht voor: 
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• Dagopvang voor ouderen 

Wij houden een vinger aan de pols voor wat betreft de dagopvang van ouderen bij de 

uitvoering van de nieuwe zorgtaken en zetten ons ervoor in dat dit als een goede 

basisvoorziening in tact blijft. Dagopvang ontlast ook de onbaatzuchtige inzet van 

mantelzorgers. 

• Diaconaal Maatschappelijk Werk 

Wij zetten ons in voor deze identiteitsgebonden vorm van maatschappelijk werk, ook als 

hiervoor een structurele subsidie nodig is. 

• Vrijwilligers / Mantelzorg 

Wij werken aan een één-loket-functie en aanspreekpunt voor vrijwilligers en 

mantelzorgers. Daarnaast onderzoeken wij of er een lokale regeling kan komen ter 

vervanging van het (afgeschafte) landelijke mantelzorgcompliment. 

• Gehandicapten en chronisch zieken 

Wij geven deze zeer kwetsbare groep specifieke aandacht. Wij labelen het beschikbare 

budget en zetten dit voor deze doelgroep in. 

 

4. Alcoholmatiging 

Alcoholconsumptie onder jongeren moet verminderen. Minder alcohol betekent minder 

overlast en minder belemmeringen van en voor onze jeugd. De gemeente Scherpenzeel is 

trekker van het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley: een samenwerking tussen 

gemeenten in Regio FoodValley. Dit project loopt door tot 2018. Wij ondersteunen dit project 

van harte. 

 

5. Drugsgebruik en –overlast 

Wij zetten de komende jaren in op het tegengaan van drugsgebruik en het verminderen van de 

overlast die met deze problematiek samenhangt. 

 

6. First Responder/AED 

De AED- apparaten hebben in ons dorp de afgelopen jaren levens gered. Het First Responder-

voertuig blijft daarom voor onze gemeente beschikbaar. Daarnaast communiceren we over de 

plaats waar de losse AED‟s beschikbaar zijn. Indien er sprake is van onvoldoende dekking in 

de gemeente Scherpenzeel, stimuleren wij de uitbreiding van het aantal AED-apparaten. 

 

7. Aanrijtijden van ambulance: de norm is de norm 

Wij hebben zorg om de aanrijtijden van de ambulances; deze voldoen niet aan de norm. Het 

gaat hierbij om mensenlevens waarbij elke seconde telt. Wij zetten alles op alles om de 

aanrijtijden van de ambulances te verbeteren. 

 

 

 

  



16 
 

Programma 7 

Natuur en milieu 

 
e zorg voor onze leefomgeving is een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid. Wij 

gaan zorgvuldig om met de schepping. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. Duurzaamheid: zuinig gebruik van grondstoffen en zorg voor onze leefomgeving 

De zorg voor onze leefomgeving wordt een steeds belangrijker thema. Duurzaamheid is niet 

langer iets extra‟s maar wordt steeds meer een vast onderdeel van ons dagelijks handelen. Wij 

benadrukken de volgende zaken: 

• We maken, om energiezuinig en milieubewust te ondernemen, meer en beter gebruik van 

aanwezige subsidiemogelijkheden; wij sturen hier actief op en stimuleren initiatieven.  

• Wij werken mee aan meer elektrische oplaadpunten voor auto‟s, mits hiervoor 

overheidssubsidies beschikbaar zijn. 

• Wij beperken de overlast van vuurwerk. We kijken kritisch naar de handhaving van het 

afsteken van vuurwerk op vastgestelde tijden. Ook maken we mensen meer bewust van de 

rommel die vuurwerk achterlaat. 

• Er wordt nog te veel voedsel weggegooid. Het voorkomen van voedselverspilling is ook 

een vorm van duurzaamheid. Wij vergroten de bewustwording door goede voorlichting te 

geven. Hierbij haken wij aan op initiatieven in Regio FoodValley. 

 

2. Begraven / Aula Lambalgen 

• Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om de aula aan de 

Nieuwstraat te vergroten af. Wij treden vervolgens in overleg met de 

begrafenisondernemers om te komen tot een voorstel aan de gemeenteraad. Wij richten 

ons in ieder geval op een grotere aula met betere parkeerfaciliteiten. 

• Wij komen in deze bestuursperiode met een voorstel aan de raad om de begraaftarieven 

voor de komende jaren goed te regelen. Wij letten daarbij nadrukkelijk op de opbouw van 

de tarieven, de mate van kostendekkendheid en een mogelijke aanpassing van de tarieven, 

waarbij wij volledige kostendekkendheid niet als uitgangspunt hanteren. 

• Wij ondernemen geen initiatieven voor het ruimen van graven; het huidige beleid wordt 

voortgezet.  
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Programma 8 

Openbare orde en veiligheid 

 
e gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. 

Een veilige woon- en leefomgeving draagt daar in hoge mate aan bij. De gemeente 

Scherpenzeel heeft een verantwoordelijke taak op het gebied van de openbare orde en 

veiligheid, maar doet dit niet alleen; wij werken daarbij samen met onze veiligheidspartners 

(zoals de politie, de brandweer en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) 

én met onze inwoners en ondernemers. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 

 

1. De inzet van politie en boa is zichtbaar en gericht 

Wij vinden het belangrijk dat de politie en de boa‟s zich, naast de reguliere taken, inzetten op 

gerichte projecten en thema‟s, zoals de aanpak van drugsgebruik en -overlast. De politie en de 

boa‟s zijn er als dat nodig is en weten waar overlast plaatsvindt. Wij nemen de signalen van 

inwoners serieus; zij krijgen – als zij dat wensen – altijd een terugkoppeling van politie of 

boa‟s. Wij vinden het belangrijk dat de politie zoveel als mogelijk zichtbaar op straat 

aanwezig is, met name ook in de weekeinden. Wij pleiten daarnaast voor een vaste formatie 

van twee wijkagenten. 

 

2. Uitbreiding van de formatie voor openbare orde en veiligheid 

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende capaciteit is om het gemeentelijke 

veiligheidsbeleid uit te voeren. Wij richten ons op de volgende zaken: 

• Wij voeren de prioriteiten van het veiligheidsbeleid uit, in het bijzonder de aanpak van 

drugs- en alcoholoverlast én drugs- en alcoholgebruik; 

• Wij zetten de samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-

Nederland (RIEC) voort met het oog op de preventie van de georganiseerde criminaliteit; 

• Wij handhaven de huidige samenwerking met de gemeente Barneveld op het gebied van 

de openbare orde en veiligheid en breiden dit uit met 0,5 fte ondersteuning. 

• De gemeente Scherpenzeel is goed voorbereid op onverhoopte calamiteiten en rampen. 

• Wij houden een vinger aan de pols met betrekking tot het beleid dat naar de Veiligheids- 

en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is verplaatst, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de gemeentelijke inbreng voor besluiten die voor de geregionaliseerde 

brandweerorganisatie worden genomen, met name ten aanzien van goede en betaalbare 

brandweerzorg. Wij hebben oog voor de gewaardeerde rol van onze vrijwilligers en de 

jeugdbrandweer. 

• Wij handhaven de inzet van de wijkplatforms in Scherpenzeel. 

 

3. Wijkplatforms: ogen en oren in de wijk  

Wij waarderen de inzet van de wijkplatforms in Scherpenzeel. Wij zetten deze platforms de 

komende jaren meer in op het gebied van veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat zoveel 

mogelijk inwoners weten dat de wijkplatforms er zijn en wat zij doen. 

 

4. Zondagsrust: een vast gegeven 

Wij draaien afspraken en activiteiten uit het verleden niet terug en breiden activiteiten niet uit, 

uit respect voor de zondagsrust. 
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Programma 9 

Bestuur, dienstverlening en organisatie 

 
e gemeente Scherpenzeel heeft een bestuurs- en organisatiestijl die zich laat omschrijven 

als open, transparant en dienstverlenend. Wij denken mee met onze inwoners en 

ondernemers: het is „ja, mits‟ in plaats van „nee, tenzij‟. 

Wij communiceren open, tijdig en pro-actief en betrekken inwoners, inwonersgroepen, 

maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden bij het opstellen en 

uitvoeren van ons beleid. Wij geven daarbij helder aan wat inwoners en anderen kunnen 

verwachten; niet alleen ten aanzien van de plannen zélf, maar ook voor wat betreft de 

afhandeltermijnen. 

 

1. Inwoners en ondernemers leveren bouwstenen voor beleid 

Wij betrekken inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 

andere overheden – bij voorkeur zo vroeg mogelijk – bij het opstellen en uitvoeren van het 

beleid. Wij dagen hen daarbij uit om ook zelf met ideeën te komen. Samen geven we vorm 

aan Scherpenzeel. 

 

2. Communicatie 

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, 

ondernemers en andere overheden weten wat de gemeente doet en wat dit voor hen betekent. 

Wij communiceren open, tijdig en pro-actief. 

 

3. Wethoudersspreekuur 

Wij zetten het wethoudersspeekuur voort, mede omdat het in een behoefte voorziet. 

Wij overleggen met de gemeenteraad om als gemeentebestuur meer naar buiten te treden; zo 

komen we (college én raad) meer in contact met inwoners en ondernemers. Wij organiseren 

excursies over zaken die aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd en 

kijken ter plaatse wat de consequenties van dat besluit kunnen zijn. Dit komt de kwaliteit van 

de besluitvorming ten goede. 

 

4. Bestuurlijke toekomst 

De gemeente Scherpenzeel is een krachtige, zelfstandige gemeente. Wij vinden de omvang 

van Scherpenzeel zodanig dat het zelfstandig opereren op veel terreinen verantwoord is en 

voordelen biedt. Dat neemt niet weg dat het vanuit operationeel oogpunt wenselijk is om 

samen te werken met andere gemeenten. Wij richten ons daarbij in principe op gemeenten in 

Regio FoodValley. 

 

5. Regionale samenwerking 

Wij maken deel uit van Regio FoodValley, een belangrijke voedingsbodem voor de 

Nederlandse economie en een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor Regio 

FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op gebied van agrofood, het 

aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische, groene woon- en leefomgeving. 

Regio FoodValley zet zich in op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke 

ontwikkeling, wonen en mobiliteit, waarvan duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaakt.  

 

6. Een dienstverlenende organisatie 

De ambtelijke organisatie is er voor onze inwoners en niet andersom. De afgelopen jaren laat 

de ambtelijke organisatie zien dat het anders kan: we sluiten steeds beter aan op wat inwoners 

D 



19 
 

en ondernemers nodig hebben. Wij zetten deze lijn voort; de aangepaste organisatie is in staat 

om betere dienstverlening te kunnen bieden. De Gemeentewinkel krijgt de komende jaren 

verder vorm. Het uitgangspunt is daarbij één aanspreekpunt voor zowel inwoners als 

bedrijven. Wij beperken de kosten van externe inhuur tot het meest noodzakelijke. 

 

7. Praten over bezwaren: mediation 

Wij gaan in gesprek met inwoners en ondernemers die een bezwaar hebben ingediend om te 

bekijken of de bezwaren kunnen worden weggenomen. Dit bespaart tijd, geld en ergernis. Wij 

weten – onder andere door een pro-actieve en tijdige communicatie én burgerparticipatie – 

wat er leeft. Vooral met betrekking tot de WOZ en de OZB zetten wij in op een 

dienstverlenende houding. 

 

8. Integriteit: een betrouwbaar bestuur is fundamenteel voor een democratie 

Wij vinden integriteit een groot goed. Onze bestuursstijl is transparant en wij komen onze 

afspraken na. Wij gaan belangenverstrengeling tegen. 

 

9. Deregulering en vermindering van administratieve lasten 

Wij schaffen – waar mogelijk – bestaande regels af en verminderen de administratieve last 

daarvan. Wij treden hierover in overleg met inwoners en ondernemers. Wij zijn terughoudend 

met het opstellen van nieuwe regels. Wij zetten in op één digitaal meldpunt voor alle klachten 

en meldingen en communiceren hierover. 

 

10. Formatie van het college 

Wij staan – onder andere met het oog op de drie decentralisaties – aan de vooravond van 

nieuwe taken en uitdagingen. Wij hebben geen ervaring met de uitvoering van de nieuwe 

zorgtaken waarvoor de gemeente met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt. 

Deze ontwikkeling vraagt meer capaciteit van de wethouders, zeker in de komende 

collegeperiode. Wij kiezen voor een formatieomvang van 2,3 fte. Dat is – ten opzichte van de 

afgelopen periode – een verhoging van 0,4 fte. 
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Programma 10 

Algemene dekkingsmiddelen 

 
cherpenzeel is een financieel gezonde gemeente. Wij willen dat behouden. Wij hebben, 

als het gaat om de hoofdlijnen, ten aanzien van het financiële beleid van de gemeente 

Scherpenzeel het volgende afgesproken: 

 

• De komende coalitieperiode wordt – in principe – de OZB alleen met het 

inflatiepercentage verhoogd; 

• De tarieven van leges zijn in de regel kostendekkend; 

• De meerjarenbegroting van de gemeente Scherpenzeel sluit met een positief saldo; 

• Bij tekorten op de Programmabegroting zetten wij ons er in eerste instantie voor in om de 

uitgaven te beperken; 

• Bij eventuele bezuinigingen ontzien wij de kwetsbare inwoners. 
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