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Informatieronde 16 juni 2022
Op donderdagavond 16 juni a.s. van 20.00 - 22.15 uur is 
er een informatieronde waarin inwoners en raads- en 
commissieleden nader worden geïnformeerd over de 
volgende onderwerpen:

Het eerste onderwerp is de Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem Nijmegen Foodvalley. 
Aan de orde komt de Onderzoeksagenda voor de 
Gebiedsuitwerkingen voor de Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem Nijmegen Foodvalley. Wij blikken eerst kort terug op 
wat de afgelopen periode is gebeurd en zoomen vervolgens 
in op het informatie- en besluitvormingsproces van de 
verstedelijkingsstrategie in 2022. De Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem Nijmegen Foodvalley vertaalt de verstedelijkingsop-
gaven naar een integrale aanpak van de bouwstenen 
leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. Dat zorgt voor 
een groene groei van de regio’s. Daarvoor gaan we met 
elkaar een langjarige samenwerking aan.

Het tweede onderwerp is de Regionale Energiestrategie 
(RES) Foodvalley
Het doel van de avond is om informatie te delen en vragen 
te stellen. Ook hierbij blikken we eerst kort terug op de 
aanleiding en de stand van zaken op dit moment. Daarna 
geven we een toelichting op alle actuele ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de RES. Tevens geven we een doorkijk 
naar het besluitvormingsproces en informeren we over de 
stand van zaken in Scherpenzeel.

Locatie: Kulturhus De Breehoek aanvang 20.00 uur
Eventuele stukken kunt u bekijken via www.scherpenzeel.nl/
informatieronde
De bijeenkomst is openbaar, aanmelden is niet nodig!

De beste burgemeester 
voor de gemeente 
Scherpenzeel: denk mee!
De gemeente Scherpenzeel zoekt een nieuwe burgemeester!
Om de beste burgemeester te vinden, stelt de vertrouwenscommissie 
(een commissie van gemeenteraadsleden) eerst een profielschets 
op. Hierin staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe 
burgemeester moet hebben. Als inwoner, ondernemer of organisatie
in de gemeente Scherpenzeel kunt u hierover meedenken.

Geef aan wat u belangrijk vindt door de online vragenlijst in te 
vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst worden opgenomen in 
de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De vragenlijst bestaat 
uit vijf korte vragen en het invullen kost ongeveer twee minuten. 
U kunt reageren tot en met donderdag 16 juni 2022.

Aanvragen subsidie instrumentaal 
muziekonderwijs cursusjaar 2022-2023
In de raadsvergadering van 14 oktober 2021, is er een 
raadsbesluit aangenomen om een overgangsregeling in 
het leven te roepen voor kinderen die in het cursusjaar 
2021/2022 muziekles hebben en individuele subsidie 
ontvangen, zodat deze kinderen nog in aanmerkingen 
komen voor de volledige termijn van vier jaar subsidie.

Op 17 mei 2022 heeft het College de Subsidieregeling 
Muziekonderwijs 2022-2024 vastgesteld.

U kunt een subsidie aanvragen als u voor het seizoen 
2021-2022 subsidie heeft aangevraagd en positief besluit 
tot subsidie verlening is genomen en er niet voor het vierde 
jaar subsidie is aangevraagd, er worden geen nieuwe 
aanvragen in behandeling genomen.

U kunt dan subsidie aanvragen, voor het volgen van 
muzieklessen bij een bevoegd muziekdocent of een erkende 
muziekschool voor het seizoen 2022-2023. Dit op basis van 
de Subsidieregeling Muziekonderwijs 2022-2023. 

Ouders of verzorgers kunnen subsidie aanvragen voor 
minderjarige muziekleerlingen. Meerderjarige leerlingen tot 
25 jaar kunnen zelf subsidie aanvragen als ze dagonderwijs 
volgen of als er sprake is van werkloosheid en/of arbeidson-
geschiktheid. 

Het maximale subsidiebedrag voor instrumentaal muziek-
onderwijs is € 200,00. Dit bedrag wordt evenredig naar 
beneden bijgesteld als er meer aanvragen zijn dan het 
subsidieplafond toelaat. 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie 
staan vermeld in de informatiefolder. De folder en het 
formulier kunt u digitaal vinden op www.scherpenzeel.nl/
subsidies. 

Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 2022 zijn ingediend 
bij het gemeentehuis. Aanvragen die later binnenkomen 
worden niet in behandeling genomen. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het O. Vermeer van de gemeente 
Scherpenzeel, telefoonnummer (033) 277 23 24.

Opinieronde maandag 
20 juni 2022
De commissieleden vergaderen op maandag 20 juni in Kulturhus de Breehoek.                                                                                      
Op de agenda staat onder andere: 
•   Kaderstelling Bedrijventerreinontwikkeling (‘t Zwarte Land II)

In het kader van de besluitvorming over het bestemmingsplan voor ‘t Zwarte 
Land II wil het college graag de kaders ophalen ten aanzien van dit plan. 
Het college is voornemens op korte termijn het voorontwerp-bestemmings-
plan ’t Zwarte Land II voor een ieder ter inzage te leggen. De ingekomen 
reacties en de door de raad aangegeven kaders worden aangeboden aan 
de initiatiefnemers. Dit resulteert in een ontwerp-bestemmingsplan.
Eerste Burap en Firap (Bestuurs- en financiële rapportage)
Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang en de financiële 
effecten op de programma’s, gebaseerd op de stand t/m april 2022. 
De financiële rapportage is tevens een voorstel tot wijziging van de begroting

•  Kadernota 2023-2026
In de Kadernota worden de kaders voor de Begroting 2023-2026 voorgesteld.

Op 5 juli a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de Bestuurs- en 
financiële rapportage en de Kadernota. Kaderstelling Bedrijventerreinontwikke-
ling wordt alleen opiniërend besproken en gaat niet naar de agenda van de 
raad op 5 juli a.s. 

Inspreken tijdens de vergadering? 
Tijdens de opinieronde kan het woord worden gevoerd over onderwerpen die 
op de agenda staan. Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor 
aanvang van de vergadering onder vermelding van het onderwerp en voorzien 
van uw naam en adres, te mailen naar: griffie@scherpenzeel.nl. 
Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog 
vragen bel dan met de griffier, Brigitte van Ginkel, telefonisch bereikbaar via 
(06) 22 15 23 51.

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel 
(www.scherpenzeel.nl). Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen 
voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken 
raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze 
website: www.scherpenzeel.nl/bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 
uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief. 

COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor het Rode Kruis.
Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken 
op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.

Oproep inleveren betalingsbewijzen 
muziekonderwijs seizoen 2021-2022
Hebt u een beschikking ontvangen voor een subsidie-
bijdrage voor het seizoen muziekonderwijs 2021-20212? 
Dan moet u het betalingsbewijs vóór 1 juli 2022 indienen 
bij het secretariaat van de gemeente, of mailen naar 
subside@scherpenzeel.nl. Dit bewijs is een kwitantie van 
de particuliere muziekdocent waaruit het betaalde bedrag 
blijkt, de naam van de leerling en dat de lessen zijn gevolgd. 
De gemeente ontvangt via de muziekschool en 

Caecilia de betalingsbewijzen van leerlingen die dit seizoen 
lessen hebben gevolgd bij SMS of Caecilia. Die leerlingen 
hoeven dus niets op te sturen naar de gemeente.

Hoe eerder de betalingsbewijzen binnen zijn, hoe sneller de 
betalingen worden afgehandeld. Lever uw betalingsbewijs 
in vóór 1 juli 2022. Anders nemen wij deze niet meer in 
behandeling. Uw recht op subsidie vervalt dan. 


