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Resultaat Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
 

Op 11 november jongstleden vond het BO MIRT Noordwest plaats tussen Rijk en regio. Hier zijn voor Stichtse 

Vecht relevante afspraken gemaakt over de investeringen in mobiliteit en woningbouw in onze regio voor de 

komende jaren. 

 

Allereerst is er 3,9 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de transformatie van het Ruimtekwartier. Met deze 

middelen kan extra geïnvesteerd worden in het gebied waarbij onder andere geïnvesteerd wordt in extra 

fietsverbindingen om de nieuwe wijk beter te ontsluiten op het bestaande fietsnetwerk. Deze middelen dragen voor 

een belangrijk deel bij aan de totale opgave om de gewenste kwaliteit van de infrastructurele voorzieningen te 

financieren en de ontwikkeling van Ruimtekwartier mogelijk te maken voor de realisatie van woningbouw. 

 

Daarnaast hebben Rijk en regio samen het belang onderschreven van de realisatie van de Dom-Tot-Dam-

Fietsroute. Deze route loopt van Utrecht naar Amsterdam en daarmee ook voor een groot deel door onze 

gemeente, met name aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. De komende periode gaan Rijk en regio 

samen onderzoeken hoe deze fietsroute verbeterd kan worden en kan fungeren als een snelfietsroute zonder 

hindernissen.  

 

Een laatste punt betreffen de regiopoorten. In het samenwerkingsverband tussen rijk en regio voor infrastructurele 

investeringen (Uned), is onderzoek gedaan naar regiopoorten in de provincie Utrecht . Breukelen is ook één van de 

kansrijke poorten voor bijvoorbeeld de mobiliteits-, woning- of werkopgave. De gemeente heeft hier zelf ook 

onderzoek naar uitgevoerd waar u binnenkort over wordt geïnformeerd.  

 

Over de pont bij Nieuwer Ter Aa zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. In de Kamerbrief over het BO MIRT 

is de minister daarom alleen procesmatig op dit punt ingegaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we u 

dat.  
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YEPH contractverlenging essentiële functies 2023 en 

doorontwikkeling naar kleinschalig verblijf.  
 

De U16 (gemeenten in de regio’s Utrecht Stad, Lekstroom, Zuid-Oost Utrecht en Utrecht West) en Yeph zijn op 1 

april 2020 een partnerschap aangegaan voor de hoog-specialistische zorg voor kinderen en gezinnen met 

complexe problemen. Dit partnerschap is vastgelegd in een overeenkomst voor negen jaar. De eerste 

verlengingsperiode gaat vanaf 2023 in. 

 

Verlenging helpt ambities Utrecht West realiseren  

In de regionale agenda jeugd Utrecht West is de ambitie vastgelegd om de zorg voor deze kleine en complexe 

doelgroep duurzaam en passend vorm te geven in het licht van veiligheid, eigen regie, het welzijn en 

toekomstperspectief van de kinderen. Waar nodig wordt verblijf zoveel mogelijk voorkomen door alternatieve 

(gezinsgerichte) oplossingen te kunnen bieden, verblijf (wanneer dat toch nodig is) kleinschalig en gezinsgericht 

vormgeven en uitstroom bespoedigen en duurzaam laten zijn.  

 

Investering is nodig  

Met de U16 hebben we conform het aangegane partnerschap met Yeph een businesscase uitgevoerd naar de 

huidige actualiteiten en de ambities voor de toekomst rond kleinschalig verblijf. Om deze ambitie te realiseren om 

deze specialistische jeugdzorg beschikbaar te houden en kwalitatief te verbeteren voor de kinderen en gezinnen 

die het nodig hebben, is een financiële investering en een verhoging van het basisbudget nodig. De investering 

betreft de ombouw naar kleinschaligheid, die past bij de landelijke beweging naar nul uithuisplaatsingen.  Voor de 

gemeente Stichtse Vecht past deze extra investering binnen de bestaande begroting.  

 

YEPH kan het niet alleen  

Voorwaarde voor het slagen van deze voorziening is de nauwe samenwerking tussen YEPH, gecertificeerde 

instellingen, lokale teams, onderwijs en de regionaal specialistische zorg. Stevige gezinsgerichte woonvormen, 

hoog-specialistische ambulante expertise, zorg in en om scholen en voorzieningen gericht op zelfstandigheid zijn 

cruciaal voor het voorkomen van verblijf en het verder transformeren van de zorg aan deze doelgroep. Yeph zet 

o.a. sinds dit najaar met Samen Veilig Midden-Nederland (specifiek SAVE) stevig in op een gezamenlijke analyse 

aan de voorkant. De effecten hiervan worden gedurende dit project onderzocht door de Academische Werkplaats 

Risicojeugd. Te zijner tijd informeren wij u over de voortgang van deze ontwikkeling.  

 

YEPH is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo voor de zorg aan de meest kwetsbare 

jongeren en gezinnen uit de regio Utrecht. Essentiële functies is specialistische zorg voor kinderen en jongeren in 

een zeer kwetsbare positie. Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen 

het kind en zijn omgeving herstellen. 


