
Campagne 
‘Koop en eet Lokaal’

We roepen inwoners op  

om de lokale ondernemers 

te ondersteunen. 
Verlenging 
terrassenexperiment 

Terrassen krijgen tot het 

einde van 2021 meer  

ruimte. 

Lokale economie
Geen precariobelasting  
voor terrassen

We maken een voorstel voor de 

gemeenteraad om deze belasting 

niet te heffen. Dit geldt tot het  

einde van 2021.

Voucherregeling voor 
horecaondernemers

Horecaondernemers kunnen deze 

voucher inzetten om advies te 

krijgen over hoe ze zich kunnen 

voorbereiden op de toekomst. 

Het is moeilijk om te voorspellen hoe de 
economie zich zal ontwikkelen. Dat heeft de 
crisis wel laten zien. Daarom is het belangrijk 
dat we altijd goed voorbereid zijn. Gelukkig 
gaat het nu weer beter. Veel mensen hebben al 
vaccinaties gehad. Daardoor komt het normale 
leven steeds dichterbij. Ondernemers kunnen 
weer aan het werk en hun klanten helpen. 

Hulp bij werk zoeken 

Het WerkgeversServicepunt (WSP) 

helpt jongeren met werk zoeken.

Activiteiten voor  
jongeren  

Met het project “Join Us” voorkomen  

we dat jongeren eenzaam worden. Met 

het project “Young leaders” ontdekken  

en ontwikkelen jongeren hun talent. 

Zwemles

Kinderen hebben veel zwemlessen 

gemist. Daarom geven we nu extra 

lessen. Ouders met een laag  

inkomen krijgen een vergoeding 

voor zwemlessen.

Schoolmaatschappelijk werk  
Er komen meer schoolmaatschappelijk 

werkers op twee middelbare scholen: 

Broklede in Breukelen en het Niftarlake 

in Maarssenbroek.

Jeugdbescherming 

Met het project “Bescherming in 

beweging” zorgt het wijkteam dat 

de situatie bij jongeren thuis veilig 

blijft. L
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Hulp voor ondernemers 
met Tozo 4

We bieden hulp bij schulden. 

We ondersteunen onder

nemers om hun onderneming 

weer sterk te maken of een 

baan in loondienst te vinden.

TONK-regeling

Er zijn inwoners die door de  

coronacrisis veel minder geld  

verdiend hebben. Zij krijgen  

eenmalig extra geld zodat zij  

hun vaste woonlasten kunnen  

betalen.

Mensen met (dreigende) 
financiële problemen 
zijn vroeg in beeld 

We ondersteunen inwoners 

voordat hun problemen te 

groot worden. 

 Inwoners met schulden  

kunnen een saneringskrediet 

krijgen. 

De coronacrisis heeft invloed op het leven van 
ons allemaal. Maar vooral kwetsbare mensen zijn 
extra hard geraakt. Zij ervaren veel gevolgen van 
de crisis. Nu, maar ook in de toekomst. Wij willen 
deze mensen ondersteunen en beschermen.

Mantelzorgcompliment 2.0 

Dit is een bedrag dat mantelzorgers 

kunnen uitgeven in lokale winkels. 

Zo ondersteunen we ook onze 

eigen ondernemers.  Ik Zorg Shop pop-up store

In september opent een tijdelijke 

winkel in Maarssen. Hier vind je  

informatie en inspiratie over  

werken in zorg en welzijn. 

Samen tegen eenzaamheid 

We maken eenzaamheid bespreekbaar. 

Ook proberen we te voorkomen dat 

mensen eenzaam worden.

Bijdragen 
economisch herstel

Het is moeilijk om te voorspellen hoe de 
economie zich zal ontwikkelen. Dat heeft de 
crisis wel laten zien. Daarom is het belangrijk 
dat we altijd goed voorbereid zijn. Gelukkig 
gaat het nu weer beter. Veel mensen hebben al 
vaccinaties gehad. Daardoor komt het normale 
leven steeds dichterbij. Ondernemers kunnen 
weer aan het werk en hun klanten helpen. 

Lokaal sportakkoord

De gemeente en partners willen 

inwoners helpen om een gezonde 

leefstijl te hebben. Daarom  

moedigen we inwoners aan om 

te sporten, gezond te eten, geen 

drugs te gebruiken en lid te worden 

van een sportvereniging.

Meer wegwijzers  
in de centra

Zo komen er meer mensen naar  

de centra van de gemeente  

Stichtse Vecht. 

Compensatiefonds

(Maatschappelijke) organisaties 

kunnen een coronacompensatie  

aanvragen. 

Muziekonderwijs

We vinden muziekonderwijs  

belangrijk. Daarom is er het  

Convenant Cultuureducatie  

Stichtse Vecht. Alle basisscholen  

in Stichtse Vecht hebben beloofd 

muziek meer aandacht te geven  

in de klas. 

Sociale initiatieven  
en verenigingsleven 

Dienstverlening

Wij willen er altijd voor de inwoners zijn. 

Daarom zijn veel van onze diensten nu 

online. Ook zijn alle gemeentelijke gebouwen 

coronaproof ingericht, zodat inwoners en  

bezoekers veilig langs kunnen komen. 

Beschermen meest 
kwetsbare groepen

Behoud 
leefbaarheid
Samen zijn we sterker dan alleen. Daarom 
komen we beter door een crisis heen als we er 
voor elkaar zijn. Verenigingen zijn hierin heel 
belangrijk. Net zoals sociale initiatieven en 
inwoners die elkaar helpen. Ook is het belangrijk 
dat onze leefomgeving gezond en veilig is. 

Heb je vragen? 
Of wil je dat we met je meedenken?  
Neem dan contact met ons op:
Gemeente Stichtse Vecht

www.stichtsevecht.nl

info@stichtsevecht.nl

     14 0346

Jongeren en onderwijs 

Meer communicatie 

Zo weten meer mensen dat er  

minimaregelingen en een  

Kindpakket bestaan.

Werkleerlijnen  

Samen met de regio Utrecht werken 

we aan een leerlijn techniek, zorg en 

logistiek. Zo vergroten we de kans 

dat inwoners weer een baan vinden. 

Dienstverlening 
van de gemeente 

Individuele begeleiding

Er zijn inwoners die groeps

begeleiding krijgen via de Wmo.  

Zij kunnen tijdelijk individuele  

begeleiding krijgen.

Werk en inkomen

Ondersteuning

Organisaties als Handjehelpen, Kwadraad 

Algemeen Maatschappelijk Werk en 

Welzijn Stichtse Vecht helpen ook. Samen 

zorgen we ervoor dat problemen van 

inwoners niet erger worden. 

Gezondheid en welzijn 

http://www.stichtsevecht.nl
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