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Overeenstemming over fietsbrug ter vervanging pont 

Nieuwer Ter Aa 
 

Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), provincie Utrecht en gemeente hebben overeenstemming bereikt 

over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. De 

fietsbrug gaat op termijn de pont vervangen. Voorlopig blijft de pont in de vaart.  

 

Al langere tijd wordt gesproken over het uit de vaart nemen van de pont omdat deze niet veilig zou zijn. Het 

actiecomité Laat ons niet zwemmen – Samen voor een goede verbinding heeft veel inspanningen geleverd. 

Provincie en gemeente hebben zich hard gemaakt voor het behoud van de pont, maar zijn blij met deze tijdelijke 

oplossing. 

 

Het Rijk draagt ongeveer 20 miljoen euro bij aan de fietsbrug, de provincie 5 miljoen en de gemeente 2 miljoen. De 

betrokken partijen moeten hierover formeel nog beslissen. Nadere studie is nodig hoe de brug er precies gaat 

uitzien, wanneer de aanleg start en wanneer de brug gereed is.  
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De partijen hebben de tijdelijke oplossing besproken. Omdat nog niet alle maatregelen zijn onderzocht om de pont 

veilig te maken, gaat MARIN een nieuw veiligheidsonderzoek doen met als centrale vraagstelling: Hoe kan de pont 

veilig in de vaart blijven totdat de fietsbrug gereed is? Lopende dit onderzoek blijft de pont voorlopig in de vaart. Als 

de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, gaan Rijk en regio opnieuw met elkaar in overleg over het vervolg. 

 

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

 

LIOR: Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 

vastgesteld 
 

Dinsdag 13 december heeft het college van B&W de LIOR vastgesteld.  

 

Voor een goede inrichting van de openbare ruimte is eenduidigheid in de eisen die de eigenaar of opdrachtgever 

van de openbare ruimte stelt nuttig. De eisen van de beheerder staan normaal gesproken in een LIOR: Leidraad 

Inrichting Openbare Ruimte. De LIOR bevat alle wettelijke eisen, beleidsregels en richtlijnen die van toepassing 

zijn voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. In de LIOR staan de uitgangspunten voor het 

ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte beschreven. Denk aan: eisen aan het ontwerp van 

een weg, type afvalbak en straatlantaarn, type verharding, et cetera. De LIOR is het uitgangspunt bij activiteiten 

zoals civieltechnische bestekken, nieuwbouwplannen, inrichtingsplannen, berekenen beheerkosten. De LIOR krijgt 

een formele status als er naar wordt verwezen in contractstukken. Denk aan bestekken, inkoopopdrachten, 

opdrachten voor het maken van ontwerpen of anterieure overeenkomsten. Tevens is de LIOR het uitgangspunt bij 

een proces van overleg bij nieuwe projecten. De LIOR is voor de beheerders het uitgangspunt. Dat is immers het 

goede gemiddelde van alle belangen, wensen en technische eisen. Echter, er kunnen voor elk project belangen 

spelen of nieuwe ideeën zijn die afwijking van de LIOR noodzakelijk maken. Bij afwijkingen van de LIOR kan de 

ontwikkelaar of ontwerper verplicht worden gesteld een beheerplan met meerkosten voor het toekomstig beheer bij 

het ontwerp te voegen. Met het vaststellen van de LIOR door het college wordt status gegeven aan de daar in 

opgenomen uitgangspunten en oplossingen voor ontwerp, beheer en onderhoud. 

 

Bijlage 

 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Stichtse Vecht (.pdf) 

 

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

 

Evaluatie en actualisatie prestatieafspraken 2022 – 

2024 
 

Woningbouwcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die 

ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen 

corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen 

met elkaar afspraken maken over zaken als: 

• nieuwbouw van sociale huurwoningen; 

• betaalbaarheid van de woningen; 

• huisvesting van bepaalde doelgroepen; 

• kwaliteit en duurzaamheid van de woningen 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/2022-12-14-Leidraad-Inrichting-Openbare-Ruimte-SV.pdf
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In 2021 zijn er meerjarige prestatieafspraken voor 2022 – 2024 gemaakt. Daarom volgen dit jaar geen nieuwe 

prestatieafspraken maar wordt er wel een actualisatie (.pdf)  gedaan. Voor komend jaar hebben we naast de 

huidige prioriteiten ook de landelijke ontwikkelingen rondom de Nationale bouw- en woonagenda en de Nationale 

prestatieafspraken meegenomen. Dat heeft geleid tot drie speerpunten voor 2023: 

1. Beschikbaarheid en experimenten met woningdelen 

2. Leefbaarheid en gemend wonen 

3. Duurzaamheid en energiearmoede 

 

Uit de evaluatie van 2022 (.pdf) komt naar voren dat veel zaken gerealiseerd zijn zoals:  

• de maatwerkopties binnen de huisvestingsverordening worden benut,  

• er zijn diverse sloop/nieuwbouw initiatieven, 

• in het kader van huisvesting aandachtsgroepen worden veel locaties onderzocht voor transformatie of 

flexibele woningbouw,   

• Incidenteel worden de parkeernormen op projectbasis aangepast 

• slechte energielabels (E,F en G) worden uitgefaseerd,  

• er wordt een uitvoeringsprogramma bij de woonzorgvisie opgesteld,  

• er is een woonwagenstandplaatsenbeleid opgesteld, 

• de leefbaarheid in Antilopespoor is opgepakt 

• Portaal en WUTA hebben de taakstelling voor huisvesting statushouders behaald 

• De inzet van de wooncoach senioren is gemeentebreed gemaakt  

• U-centraal stelt een offerte op voor een casemanager extreme woonoverlast 

 

De prestatieafspraken zijn wederkerig, de corporaties maken afspraken over de prestaties die zij willen leveren 

maar zij vragen ook tegenprestaties van de gemeente. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: verzoek om 

nieuwbouwlocaties, verzoek om aanpassing parkeerbeleid, verzoek om snelle en soepele procedures, verzoek om 

informatie over duurzaamheidsstrategie van de gemeente en verzoek om inzet van een casemanager extreme 

woonoverlast. 

 

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

 

Centrale stemopneming bij alle toekomstige 

verkiezingen 
 

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe wettelijke procedure (Kieswet) voor het vaststellen van de 

verkiezingsuitslagen. Op grond van de nieuwe wettelijke procedure stelt het college van burgemeester en 

wethouders voor elke verkiezing een gemeentelijk stembureau (GSB) in om de verkiezingsuitslag op 

gemeenteniveau vast te stellen.  

Twee manieren van tellen 

Gemeenten krijgen de keuze uit twee manieren voor het tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen is altijd 

openbaar.  

 De eerste manier is dat na afloop van de stemming de leden van elk stembureau  

de uitgebrachte stemmen tellen op partij- en kandidaatsniveau. Het GSB controleert de volgende dag op 

een centrale locatie, de processen-verbaal van alle stembureaus. Het GSB laat de stemmen opnieuw 

tellen als het stembureau fouten heeft gemaakt of als er onverklaarde telverschillen zijn.  

 De tweede manier is dat na afloop van de stemming de leden van elk stembureau de uitgebrachte 

stemmen tellen op partijniveau en nog niet op kandidaatsniveau. Het centraal tellen gebeurt de volgende 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/2022-12-15-Actualisatie-prestatieafspraken-2022-2024-versie-3.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/2022-12-15-Prestatieafspraken-2022-2024-algemeen-deel-eindevaluatie.pdf
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dag door het GSB op een centrale locatie met een andere ploeg tellers. Dan wordt er ook op 

kandidaatsniveau geteld. 

Vaststellen uitslagen verkiezingen 

Nadat het GSB de uitslag op gemeenteniveau heeft vastgesteld, worden alle processen-verbaal gepubliceerd op 

de gemeentelijke website. Zo kunnen belangstellenden nagaan hoe er in hun stembureau is gestemd. Als zij fouten 

ontdekken in een of meer processen-verbaal, kunnen zij die melden bij het centraal stembureau (CSB). Het CSB, 

dat ook een aantal controletaken krijgt, kan het GSB opdragen om eventuele fouten te corrigeren. Nadat dit is 

gebeurd, stelt het CSB van de desbetreffende verkiezing de uitslag van de verkiezing vast.  

Er is gekozen voor de tweede manier: centraal tellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor de tweede manier. Dat betekent dat bij alle 

toekomstige verkiezingen de stemmen op kandidaatsniveau centraal worden geteld. 

 

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

 

Verstrekken subsidie verduurzaming fietsboot op de 

Vecht 
 

Stichting Veerdiensten op de Vecht wil haar fietsboot verduurzamen en ontvangt daarvoor na een positief 

collegebesluit op 13 december j.l. 25.000 euro subsidie uit het Stimuleringsfonds Duurzaamheid. De non-profit 

veerdienst voor voetgangers en fietsers draait op vrijwilligers en bevordert al geruime tijd op succesvolle wijze de 

recreatieve mogelijkheden op en rond de Vecht. Normaliter voorzien de toekenningscriteria van het 

Stimuleringsfonds Duurzaamheid niet in het financieren van uitvoeringskosten voor projecten. Het college is echter 

bevoegd om hiervan af te wijken. Het initiatief draagt namelijk aantoonbaar bij aan de structurele vermindering van 

de CO2- en overige uitstoot van dieselmotoren (d.m.v. elektrische aandrijving), sluit aan bij het coalitieakkoord en 

heeft een maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast dragen andere overheden (zoals de provincie) ook bij aan dit 

initiatief. Het college besloot daarom de subsidie in één keer uit te keren en dat het subsidiebedrag aangewend 

kan worden voor de uitvoering van dit project.. 

 

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

 

Aanwijzingsbesluit en 

Dienstverleningsovereenkomst Kansis 
 

Op 8 februari 2022 heeft het college van B&W het voorgenomen besluit genomen om Kansis te laten doorgroeien 

tot een breder sociaal ontwikkelbedrijf. Het collegewerkprogramma 2018-2022, het actieplan Stichtse Vecht Werkt! 

(2019) en het integraal beleidskader Sociaal Domein - dat uw raad eerder heeft vastgesteld – vormen het kader 

voor de verdere uitwerking van de samenwerking met Kansis. 

 

In het integraal beleidskader van Stichtse Vecht is geformuleerd dat we willen dat iedereen economisch en 

maatschappelijk meedoet aan de samenleving (uitgangspunt 3 van het integraal beleidskader). De meeste mensen 

lukt dat op eigen kracht, voor sommigen is dat lastiger.  

 

Met Kansis heeft de gemeente sinds 2019 in de basis een goed werkende Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-

infrastructuur. Deze sluit goed aan bij realisatie van het integraal beleidskader en de behoefte van de brede 

doelgroep aan ondersteuning bij hun ontwikkeling en het vinden en behouden van werk. Om dit toekomstbestendig 

te maken willen we investeren in de doorontwikkeling van Kansis naar een steeds meer zelfstandige organisatie. 
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Het college heeft besloten om de dienstverleningsovereenkomst betreffende de uitvoering van de materiele 

werkgeverstaken Wsw met de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) te beëindigen met ingang 

van 1 januari 2023 en deze taken vanaf 1 januari 2023 te beleggen bij Kansis. 

 

Om invulling te geven aan het voorgenomen besluit van 8 februari 2022 heeft het college besloten om: 

 

1. Een aanwijzingsbesluit Wsw vast te stellen. In dit aanwijzingsbesluit wordt de Stichting beschut werk 

Kansis als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 

aangewezen. 

2. In te stemmen met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), inclusief bijlagen, tussen gemeente Stichtse 

Vecht en stichting Kansis. In deze DVO worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 

verdere afspraken m.b.t. dienstverlening vastgelegd tussen gemeente Stichtse Vecht en Kansis. 

3. Kennis te nemen van het in het Lokaal Overleg vastgestelde Sociaal Convenant. In dit Sociaal Convenant 

is vastgelegd dat de Wsw-medewerkers hun opgebouwde rechten en rechtspositie behouden 

 

 

Het college meent met het genomen besluit Kansis toekomstbestendiger te maken en te kunnen laten doorgroeien 

tot een breder sociaal ontwikkelingsbedrijf.  Met dit besluit worden meer kansen op werk en activering gecreëerd. 

De doorontwikkeling van Kansis en de verbrede opdracht aan Kansis worden binnen de bestaande begroting voor 

het programma Sociaal uitgevoerd. 

 

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

 

Nieuwe directeur Kansis en Kansis Groen 
 

Met veel plezier maken we bekend dat met ingang van 1 februari 2023 Yvonne Pot de nieuwe directeur wordt van 

Kansis en Kansis Groen.  

 

Yvonne woont in Leusden en heeft een bedrijfskundige opleiding afgerond en heeft al tijdens haar studie diverse 

managementfuncties bekleed in het familiebedrijf Pot Verhuizingen.  

 

Na afronding van haar studie is zij als manager werkzaam geweest bij HCC in Houten en Selekt mail in Utrecht. In 

2008 had zij haar eerste kennismaking met de Wet Sociale Werkvoorziening in haar functie als bedrijfsdirecteur bij 

Packfors. Dit is een onderdeel van Amfors dat de uitvoering van de Wsw uitvoert voor de gemeente Amersfoort.  

 

In 2010 heeft Yvonne de overstap gemaakt naar de Biga Groep in Zeist waar zij als manager detacheringen, re-

integratie en productie werkzaam was. De Biga groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw voor 5 

gemeenten, bij de Biga groep werken ruim 500 medewerkers. Binnen de Biga groep was Yvonne verantwoordelijk 

voor het Intern Bedrijf.  

 

Er ligt een mooie opdracht te wachten om Kansis en Kansis Groen verder te ontwikkelen en wij kijken er naar uit 

om deze opdracht samen met Yvonne te gaan uitvoeren. 

 

Directie 


