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Corona update 
 

Zoals u weet is vanaf woensdag 1 juli jl. is een nieuwe noodverordening in de Veiligheidsregio Utrecht in werking 

getreden. Deze bevat verregaande versoepelingen van de maartregelingen voor onder meer horeca, onderwijs, 

sportieve activiteiten en culturele instellingen. U bent hierover geïnformeerd middels een RIB. 

 

Reguliere werkproces 

De nieuwe noodverordening markeert ook de overgang naar een andere fase voor de gemeentelijke 

crisisorganisatie. Deze is afgeschaald. Beleid of onderwerpen die voortkomen uit de maatregelen tegen het 

coronavirus of de effecten daarvan, worden voor -zover dat al niet gebeurde- opgenomen in de reguliere 

werkprocessen. De uitkomst daarvan komt in de daarbij horende informatiestromen richting de gemeenteraad. 

Mocht er buiten deze werkprocessen en informatiestromen aanleiding zijn om u te informeren, zullen wij dit 

uiteraard doen. Bijvoorbeeld bij tussentijdse wijzigingen in het beleid tegen het coronavirus.  

 

Zomeraanbod 

De komende zomer ziet er als gevolg van het coronavirus anders uit dan wij gewend zijn in Stichtse Vecht. Er gaan 

waarschijnlijk minder mensen op vakantie naar het buitenland en het zal daarmee drukker worden in de dorpen, 

rond speeltuinen en op plekken voor recreatie. Om met name kinderen en jongeren toch een alternatief te bieden 

tijdens de vakantie, is het Sportpunt Stichtse Vecht momenteel in gesprek met verenigingen, clubs, 

 

 

 

 

 

Informatie voor raadsleden 

RIB # 49 
 
2 juli 2020 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 

10 januari 2013 



 

 

 

 

 

 
2 RaadsInformatieBrief  |  2 juli 2020 

 

  

1 juni 2012 

buurtsportcoaches, enz. Samen kijken we of er extra zomeraanbod georganiseerd kan worden voor hen. Deze 

activiteiten worden opgenomen in de Sportkalender.  

 

Sporten vanaf 1 juli 

Per 1 juli zijn alle sportaccommodaties in Stichtse Vecht weer open en mogen ook de binnensportaanbieders weer 

starten. Dit verloopt vooralsnog zonder problemen. Lokale sportscholen, gymzalen en sporthallen zijn weer 

toegankelijk. De gemeentelijke sporthallen voldoen aan de ventilatie- en legionellarichtlijnen en zijn ingericht 

conform het protocol ‘Verantwoord sporten’. De buitensportverenigingen mogen per 1 juli de kantine weer openen. 

Rond 15 juli wordt bekend of en hoe verenigingen worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten 

uit  kantineomzet en accommodatiehuur.  

 

Watertappunten en noodopvang 

De watertappunten die de organisatie ‘Join the Pipe’ in onze gemeente heeft geplaatst, worden weer open gezet. 

Dit is volgens de richtlijnen van het Rijk en de Veiligheidsregio. Ook het sanitair bij recreatieplekken is weer voor 

het publiek toegankelijk. De watertappunten horen tot dezelfde categorie. Per 1 juli jl. is de noodopvang van 

kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare gezinnen beëindigd. De afgelopen maanden is wekelijks 

overleg geweest tussen scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente om de opvang te realiseren. We kijken 

terug op een intensieve periode waarin goed is samengewerkt. 

 

Huwelijken 

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli, hebben ook gevolgen voor de huwelijken. Voor huwelijken 

in de horeca en in de zogenaamde ‘vrije locaties’ (bijvoorbeeld bij iemand thuis of in de tuin) geldt een maximum 

aantal personen van 100 voor huwelijken die binnen worden voltrokken en 250 voor buiten. Daarbij geldt dat er 

onderling minimaal 1,5 meter afstand wordt bewaard en dat er vaste zitplaatsen zijn. Als er naast de genoemde 

voorwaarden ook nog een gezondheidscheck vooraf wordt gedaan, dan geldt er geen maximum meer. Voor de 

gemeentelijke locaties Goudestein en Boom en Bosch blijft een maximum aantal van 10 personen gelden, omdat 

anders de onderlinge afstand van 1,5 meter niet kan worden bewaard. 

 

---------------- 

 

Ontwerpbesluiten Wilhelminastraat 31-35 Breukelen 

ter inzage 
 

Uw raad heeft op 17 december 2019 besloten dat de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in § 3.6.1 van 

de Wet ruimtelijke ordening toegepast mag worden voor de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op 

het perceel Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen.  

 

Wij hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit 

vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage te leggen. In de periode van vrijdag 3 juli tot en met 

donderdag 13 augustus 2020 is het voor eenieder mogelijk een zienswijze in te dienen. Na behandeling van de 

eventuele zienswijzen zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Er is ook een 

wijkbericht opgesteld voor de direct omwonenden. 

 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-SV-wijknieuws-wilhminastraat-juni-2020.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-SV-wijknieuws-wilhminastraat-juni-2020.pdf
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Startnotitie Schuldhulpverlening 
 

Schuldhulpverlening (SHV) is een wettelijke taak en in het kader van deze wettelijke taak moet iedere gemeente 

een beleidsplan opstellen. Het huidige beleidsplan Schuldhulpverlening van gemeente Stichtse Vecht beslaat de 

periode van 2016 tot 2020. Een nieuw beleidsplan is dus nodig. 

 

Voor het opstellen van een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening is een startnotitie opgesteld. Hierin wordt de 
aanleiding, de inhoudelijke opzet en het te volgen proces beschreven. Hoofdpunten van het beleid worden onder 
andere het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek, focus op preventie, bewustwording, met name voor 
scholieren/jongeren, stabilisatie (saneringskredieten). 
 
In de periode tot en met november 2020 blikken we terug op de afgelopen 4 jaar en verzamelen we informatie voor 
het nieuwe beleidsplan. Dit doen we onder andere door het voeren van (digitale) gesprekken met partners en 
partijen. Het plan wordt vervolgens geschreven. Vanaf december start het besluitvormingsproces. In Q1 2021 
wordt het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening aan uw raad ter vaststelling aangeboden. 

 

---------------- 

 

Jaarverslag 2019 & Uitvoeringsprogramma 2020 

Vergunningen Toezicht en Handhaving  

 

Het college heeft in de vergadering van 30 juni 2020 het Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 

Vergunningen Toezicht en Handhaving vastgesteld. De verplichting om jaarlijks een uitvoeringsprogramma en een 

jaarverslag vast te stellen, is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. In ons integraal handhavingsbeleid is 

vastgelegd wat we belangrijk vinden bij de uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken. De 

missie van de gemeente Stichtse Vecht voor de uitvoering van deze taken is het zo efficiënt mogelijk gebruik 

maken van de beschikbare middelen om de gemeente Stichtse Vecht leefbaar (schoon, heel en veilig) te houden 

en de leefbaarheid zo mogelijk verder te verbeteren.  

 

Zo heeft in 2019 in het kader van ondermijning een grootschalige integrale controle plaatsgevonden samen met de 

politie, de FIOD, de Veiligheidsregio Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Op individueel niveau is 

bijvoorbeeld een bekende huisjesmelker aangepakt. Voor 2020 zijn er gezien de coronacrisis geen grote 

veranderingen in het Uitvoeringsprogramma. De focus ligt op het (succesvol) afronden van lopende 

handhavingstrajecten.  

 

In het Uitvoeringsprogramma 2020 staat wat het college in het jaar 2020 aan vergunningverlening, toezicht en 

handhaving gaat doen en hoe dit wordt aangepakt. De handhavingstaken die de gemeente programmatisch 

uitvoert hebben betrekking op de ruimtelijke ordening, taken in het kader van de openbare ruimte en taken in het 

kader van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is in het uitvoeringsprogramma vermeld dat diverse taken zijn 

uitbesteed aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (milieu) en de veiligheidsregio Utrecht (brandveiligheid) 

Het Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen Toezicht en Handhaving worden in het kader 

van het interbestuurlijke toezicht aan de provincie toegezonden. 

 

De vaststelling van het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma is een collegebevoegdheid en wordt ter informatie 

ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

 

---------------- 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-Jaarverslag-2019-en-Uitvoeringsprogramma-2020.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-Jaarverslag-2019-en-Uitvoeringsprogramma-2020.pdf
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Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie 

bezwaarschriften  

 

De gemeente Stichtse Vecht kent een onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften. Deze commissie 

adviseert de raad, burgemeester en het college over de te nemen beslissing op bezwaarschriften. De commissie 

heeft een jaarverslag uitgebracht over het kalenderjaar 2019. In dat jaar zijn in totaal 328 bezwaarschriften ter 

behandeling aan de commissie voorgelegd. In 2019 heeft de commissie in totaal 164 adviezen uitgebracht. In 40 

gevallen heeft de commissie geadviseerd de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren. 46 maal heeft de commissie 

geadviseerd het bestreden besluit te herroepen. In 78 gevallen is geadviseerd het bestreden besluit in stand te 

laten, al dan niet na herstel van gebreken.  

 

De commissie heeft in het jaarverslag een aantal aanbevelingen gedaan aan het college in de hoop een positieve 

bijdrage te kunnen leveren aan de verdere verbetering van de (juridische) kwaliteit van besluiten. Een aantal 

aanbevelingen is voortvarend opgepakt. Zo wordt de informele aanpak (Passend Contact Met de Overheid) al 

meer toegepast en wordt - in het bijzonder in de Sociale Kamer -  vaker op tijd op een bezwaarschrift besloten. Het 

is de bedoeling dat vanaf het jaarverslag van 2020 (dus in 2021) het jaarverslag samen met een reactie vanuit de 

organisatie wordt aangeboden. Bekijk het jaarverslag van de Adviescommissie bezwaarschriften 2019. 

 

---------------- 

 

Verslag toezicht en handhaving kinderopvang 2019  
 

Jaarlijks stelt de gemeente een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken die in het voorgaande 

kalenderjaar zijn uitgevoerd in het kader van de Wet kinderopvang (Wko). Uit dit jaarverslag blijkt dat er geen 

bijzonderheden zijn geweest op het gebied van toezicht en handhaving in de kinderopvang. 

 

In de Wet kinderopvang (Wko) is vastgelegd dat het college van B&W verantwoordelijk is voor toezicht en 

handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK). Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de wijze waarop zij deze rol hebben ingevuld. Dit 

gebeurt in de vorm van een jaarverslag dat, na vaststelling door ons college, wordt verzonden aan de Inspectie van 

het Onderwijs.  

 

Verplichte jaarlijkse onderzoeken 

De gemeente Stichtse Vecht heeft eind 2019 31 kinderdagverblijven, 39 voorzieningen voor buitenschoolse 

opvang, 2 gastouderbureaus en 90 voorzieningen voor gastouderopvang die geregistreerd staan in het LRK. Alle 

geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus zijn geïnspecteerd (100%) met 

uitzondering van de voorzieningen voor gastouderopvang. Het percentage te inspecteren gastouders is wettelijk 

gesteld op minimaal 5%, Stichtse Vecht heeft 53,9% geïnspecteerd. Het streven is elke gastouder eens per 3 jaar 

te inspecteren. Dit is in 2019 gehaald. De opdracht aan de GGD voor het aantal te inspecteren gastouders wordt in 

het begin van het jaar gedaan. In de loop van het jaar stoppen gastouders met de opvang en worden 

uitgeschreven. Dit verklaart het hoge percentage inspectie gastouderopvang. In 2020 wordt een Rijksbijdrage 

verstrekt voor intensivering inspecties gastouderopvang. De inspecties zijn afgelopen twee jaar in Stichtse Vecht al 

geïntensiveerd. 

 

Handhaving 

In 2019 is bij 100% van de door de GGD geconstateerde tekortkomingen met een advies om te handhaven een 

handhavingsactie ingezet. Er zijn in totaal 18 handhavingsacties ingezet. Bij 46 tekortkomingen is er beredeneerd 

niet gehandhaafd. Dit betreft tekortkomingen die werden opgelost nadat de GGD een herstelaanbod had gegeven. 

Herstel zit vaak in het aanpassen van Beleidsplannen. Tekortkomingen hebben onder andere betrekking op 

Beroepskracht kindratio. Dit heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van vervanging bij 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-Jaarverslag-bezwarencommissie-2019-DEFINITIEVE-versie.pdf
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ziekte moeizaam is. Er is dit jaar 1 boete opgelegd bij een BSO vanwege het ontbreken van een verklaring omtrent 

gedrag (VOG).  

Aanvragen 

Het opleggen van leges bij nieuwe aanvragen heeft geen invloed gehad op het aantal aanvragen voor 

kinderopvangvoorzieningen. In 2019 zijn er 34 nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan zijn 28 voorzieningen voor 

kinderopvang geregistreerd, waarvan 21 nieuwe gastouders, vijf BSO’s en twee nieuwe KDV’s. 5 aanvragen voor 

een  gastoudervoorziening  zijn geweigerd, omdat ze niet voldeden aan de wettelijke voorschriften van de Wet 

kinderopvang.  

---------------- 

 

Uitvoeringsprogramma Nota Positief 

Gezondheidsbeleid 
 

Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van het ‘Uitvoeringsprogramma Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse 

Vecht 2020-2021’, zoals u heeft gevraagd tijdens de vaststelling van de nota in oktober 2019. Voor de 

uitvoeringsprogramma’s zijn de doelen en subdoelen uit de nota gebruikt als uitgangspunt. De acties in het 

uitvoeringsprogramma zijn tot stand gekomen samen met belangrijke partners. De huidige plannen van het 

uitvoeringsprogramma worden binnen de beschikbare middelen uitgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste 

punten per onderwerp: 

 

Gezond Gewicht 

We blijven de komende jaren JOGG gemeente, we besteden extra aandacht aan de fysieke omgeving, faciliteren 

sport en bewegen samen met het Sportpunt en de buurtsportcoaches, onderzoeken de situatie rondom de 

gezonde leefstijl van ouderen en zetten in op het verbeteren van de zorg omtrent overgewicht.  

 

Middelengebruik 

De nadruk ligt op onderzoek naar het bestaande aanbod als het gaat om voorlichting en interventie en de stand 

van zaken op het gebied van alcohol, drugs (inclusief lachgas) en roken. Daarnaast bieden we sportverenigingen 

informatie om alcohol-, drugs (inclusief lachgas) en rookbeleid op te stellen en zetten we in op (kwetsbare) 

zwangeren als het gaat om roken tijdens de zwangerschap.  

 

Mentale gezondheid 

We inventariseren wat lokale partners nodig hebben om psychische problemen beter te signaleren en wat er op 

scholen aan preventieve maatregelen nodig is. Ook bekijken we hoe de Praktijkondersteuner Jeugd GGZ in alle 

kernen kunnen faciliteren. Samen met de projectgroep GGZ in de wijk zetten we in op het verstevigen van de 

samenwerking met partners en professionals. 

 

Eenzaamheid 

Voor eenzaamheid gaan we aan de slag met een kerngroep die zich richt op de samenwerking met partners en 

bedrijven, informatievoorziening voor inwoners (waarbij alles wordt gecommuniceerd vanuit 1 herkenbare naam), 

trainingen/scholingen voor professionals en vrijwilligers en onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van 

een sociale kaart, nieuwe voorzieningen en interventies bij problematische eenzaamheid. 

 

Bekijk ook de bijlage van het Uitvoeringsprogramma Nota Positieve Gezondheid 2020-2021. 

 

---------------- 

 

 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-Uitvoeringsprogramma-Nota-Positieve-gezondheid-juni-2020.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-Uitvoeringsprogramma-Nota-Positieve-gezondheid-juni-2020.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-49-Bijlage-uitvoeringsprogramma-gezondheid-2020-2021-juni-2020.pdf
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 Hoofdlijn Meicirculaire 2020  
 
Onlangs ontvingen wij de Meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Deze laat voor Stichtse Vecht in 2020 een 

negatief beeld zien van € 347.000. Via deze Raadsinformatiebrief informeren wij u op hoofdlijnen. 

 

Op Rijksniveau wordt nog gesproken over het ‘compensatiepakket Corona’ voor medeoverheden. In de 

Meicirculaire 2020 is dit ‘compensatiepakket’ nog niet opgenomen. De omvang, de onderdelen en de verdeling van 

het ‘compensatiepakket’ zijn nog niet vastgesteld. Zoals in de Meicirculaire 2020 is opgenomen vindt in de 

komende periode nog overleg plaats tussen de ‘medeoverheden’ over een ‘reële compensatie’. De (financiële) 

uitkomst van dit overleg valt op dit moment nog niet te voorspellen of te berekenen. In de Septembercirculaire 

2020, die wij verwachten in de laatste week van september, zal de doorwerking van het door het Rijk 

aangekondigde ‘Corona-compensatiepakket’ voor de medeoverheden worden opgenomen. 

 

Stichtse Vecht heeft in de afgelopen jaren behoorlijk moeten bezuinigen om financieel robuust te blijven en een 

meerjarig sluitende begroting te kunnen vaststellen. De in het verleden aanwezige reserve voor het Sociaal 

Domein is leeg en door de huidige Coronacrisis worden wij geconfronteerd met extra uitgaven en verlies aan 

inkomsten. Op dit moment is het nog niet zeker dat deze extra uitgaven en het verlies aan inkomsten volledig 

zullen worden gecompenseerd. Het college roept in een brandbrief de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties op om de gemeenten toe te rusten met passende structurele financiële middelen die passen bij 

de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. 

 

De financiële consequenties voor 2020 leggen wij u voor in de Bestuursrapportage 2020. Dit zal, conform de 

gebruikelijke beleidslijn, opgevangen worden door de inzet van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’. 

Deze stelpost is meerjarig opgenomen in de Programma-begroting. De effecten voor 2021 en verder worden 

meegenomen in de stelpost bij de opstelling van de Programmabegroting 2021. 

 

De Meicirculaire 2020 bevat bijstellingen van de maatstaven, de uitkeringsfactor en de ruimte onder het Btw 

Compensatiefonds-plafond (hierna: BCF-plafond). Ook ontvangen wij extra middelen in 2020 die wij meenemen bij 

de opstelling van de Bestuursrapportage 2020. 

 

In de onderstaande tabel is de hoofdlijn van de Meicirculaire 2020 opgenomen. 

 

Hoofdlijn Meicirculaire 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Stand Decembercirculaire 2019 80.857.083 82.952.367 84.198.208 86.570.433 88.887.195

Stand Meicirculaire 2020 81.121.445 83.019.135 85.118.208 86.828.433 88.544.195

Bruto effect Meicirculaire 2020 264.363 66.768 920.000 258.000 -343.000

BCF-aanpassing -308.000 -308.000 -308.000 -308.000 0

Overige mutaties -276.363 159.232 -28.000 32.000 -22.000

Saldo Meicirculaire 2020 -320.000 -82.000 584.000 -18.000 -365.000

Saldo Decembercirculaire 2019 -27.361 -26.456 -24.996 -23.037 -3.969

Totaal saldo -347.361 -108.456 559.004 -41.037 -368.969  
+ = voordeel, - = nadeel 
 
Bijstelling maatstaven en uitkeringsfactor 
De uitkeringsfactor is voor alle jaren, met uitzondering van 2022, naar beneden bijgesteld als gevolg van een 

positieve bijstelling van diverse verdeelmaatstaven op landelijk niveau. 
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Accresomvang 

De omvang van het Gemeentefonds is via het accres voor een belangrijk deel gekoppeld aan specifieke 

rijksuitgaven. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eind maart 2020 de laatste ramingen voor de rijksoverheid 

opgesteld. In deze raming is uitgegaan van stijgende loon- en prijsontwikkelingen en een verwachte neerwaartse 

bijstelling van de zorguitgaven. Het CPB is in de ramingen uitgegaan van een beperkte doorwerking van het 

Coronavirus op de economie. Nu er sprake is van een pandemie verwachten wij dat het CPB deze ramingen nog 

zal bijstellen. Deze bijstellingen zullen dan als eerste in de Septembercirculaire 2020 zichtbaar worden. Het Rijk 

vindt het in de huidige bijzondere tijden belangrijk dat grote accres-schommelingen worden voorkomen. Daarom is 

in de Meicirculaire 2020 het accres voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. Het nieuwe kabinet zal met de VNG in 

overleg treden over de accresomvang in de jaren na 2021. 

 

Bijstelling Ruimte BCF-plafond 

In de Meicirculaire 2020 is de definitieve afrekening 2019 van de ruimte onder het Btw Compensatiefonds-plafond 

(hierna: BCF-plafond) opgenomen. In de Septembercirculaire 2020 zal de verwachting voor de komende jaren 

worden opgenomen. In de Meicirculaire 2020 is opgenomen dat de omvang van de definitieve afrekening 2019 de 

basis dient te zijn voor de raming van de ruimte onder het BCF-plafond vanaf 2020. Voor Stichtse Vecht betekent 

dit een verlaging met € 308.000. Op basis van de Septembercirculaire 2020 zullen wij de omvang van deze post 

voor de jaren na 2020 nader beoordelen. 

 

Overige mutaties 

In de onderstaande tabel is de uitsplitsing opgenomen van de overige mutaties in de Algemene uitkering. 

Overige mutaties

Soort mutatie Nieuw Bijstelling Nieuw Bijstelling

Saldo extra middelen 276.363 -159.232

1. Nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021 -128.079 -93.165

2. Voogdij 18+ -41.011 300.221

3. WMO overgangsrecht WLZ Fokus-woningen -1.421 -1.464

4. Europese richtlijn energieprestaties gebouwen -6.939

5. Participatie -31.285 -12.734

6. Armoedebestrijding kinderen -1.574

7. Aanpak dak- en thuisloosheid -17.628 -32.051

8. Kerkenvisie -50.000

Saldo overige mutaties -195.707 -80.656 -125.216 284.448

Saldo per jaar -276.363 159.232

Saldo 0 0

2020 2021

 
Nieuwe Wet Inburgering 
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Voor de invoeringskosten ontvangen wij 
in 2020 € 128.079. In 2021 ontvangen wij € 93.165 en in 2022 € 207.061. Deze middelen worden in 
de Decembercirculaire 2020 op basis van de laatste gegevens bijgesteld. 
 
Voogdij 18+ 
De Voogdij 18+ middelen in het Gemeentefonds bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de 
integratie-uitkering en het tweede deel zijn de middelen die zijn opgenomen in de algemene uitkering. 
De omvang van de beide onderdelen zijn vanaf 2021 geactualiseerd. Hierdoor daalt de integratie-uitkering in 2021 
met ongeveer € 252.000. En onze algemene uitkering daalt met ongeveer € 48.000. 
In totaal dalen onze inkomsten in 2021 met € 300.221. De invoering van het woonplaatsbeginsel is 
uitgesteld tot 1 januari 2022, omdat de invoering van het woonplaatsbeginsel een zorgvuldige 
overgang vraagt. In 2020 ontvangen wij ongeveer € 41.000 voor loon- en prijsbijstelling. 
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WMO-overgangsrecht Fokus-woningen 
Vanaf 1 juli 2020 loopt het overgangsrecht van bewoners van Fokus-woningen (zorgwoningen voor 
mensen met een beperking of handicap) af. De zorg en de ondersteuning buiten de woning zal dan 
niet meer via de Wet langdurige zorg verlopen maar via de WMO. Hiervoor ontvangen wij in 2020 
€ 1.421 meer aan algemene uitkering. 
 
Europese richtlijn Energieprestaties gebouwen 
De Europese richtlijn voor de Energieprestaties van gebouwen is herzien. Dit betreft onder andere het 
documenteren van de energieprestaties door bedrijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
toezicht en de handhaving. In 2020 ontvangen wij hiervoor € 6.939. In de Meicirculaire 2021 zal 
informatie worden opgenomen over de structurele vergoeding. 

 

Participatie 
In deze integratie-uitkering zijn nu de middelen opgenomen voor de Nieuwe Wajong. De overgang van 
deze integratie-uitkering naar de algemene uitkering is uitgesteld naar 2022. Dit in navolging van het 
uitstel van de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds. De gegevens waarop deze uitkering is 
gebaseerd (met name voor het WSW-deel) zijn deels geactualiseerd. Voor de integratie-uitkering 
Participatie is de loon- en prijsbijstelling geactualiseerd. 
 
Armoede bestrijding kinderen 
Om de Armoede onder kinderen te bestrijden wordt jaarlijks de decentrale-uitkering aangepast. 
Door deze actualisatie ontvangen wij € 1.574 meer voor dit doel vanaf 2021. 
 
Aanpak dak- en thuisloosheid 
Via het Rijksbeleid aanpak dak- en thuisloosheid wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat 
mensen op straat slapen. Wij ontvangen hiervoor in 2020 € 17.628 en in 2021 € 32.051. 
 
Kerkenvisie 
Tijdens de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad een amendement 
aangenomen waarmee werd besloten dat wij als gemeente het initiatief zouden nemen tot de een 
subsidieaanvraag voor een Kerkenvisie. In de Meicirculaire 2020 is opgenomen dat onze subsidieaanvraag is 
toegekend. De gemeente Stichtse Vecht ontvangt € 50.000 voor de opstelling van een Kerkenvisie. 
 
Herziening Gemeentefonds 
Het Gemeentefonds wordt naar verwachting per 2022 herijkt. Op basis van de eerste onderzoeken 
naar een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds is geconcludeerd dat nader onderzoek nodig is. 
Vervolgens zal het Rijk een voorstel tot aanpassing van het Gemeentefonds opstellen. Dit voorstel zal 
vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het 
Rijk verwacht de nieuwe verdeling in de Decembercirculaire 2020 te kunnen publiceren. 
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