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Update Corona 

Inleiding 

Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen door het coronavirus niet snel genoeg afneemt, is de 

huidige ‘lockdown’ verlengd tot en met tenminste 9 februari. Dagelijks bericht de GGD regio Utrecht (GGDrU) over 

tientallen nieuwe meldingen van positief geteste inwoners. Binnen de provincie Utrecht zien we dat Stichtse Vecht 

dagelijks zo’n 5 tot 10 % van het totaal aantal positief geteste inwoners voor zijn rekening neemt. Die cijfers zijn 

relatief hoog en onderstrepen het belang dat een ieder zich aan de maatregelen houdt. Het gaat in dit verband 

nadrukkelijk ook om het tijdig laten testen en het thuisblijven bij klachten of als iemand positief is getest. Wij gaan 

daar in de communicatie extra aandacht aan besteden.  

Capaciteit teststraten 

De GGDrU heeft aangegeven dat er momenteel voldoende capaciteit is bij de testlocaties in de regio. Voor het 

plaatsen van de mobiele testunit heeft het college inmiddels een vergunning afgegeven. Het is voor inwoners 

gemakkelijker en daarmee laagdrempelig om dichterbij een coronatest te kunnen doen. Daarnaast roept de 

GGDrU inwoners op om sneller en vaker te gaan testen bij klachten of contact met besmette personen. Wanneer 

we meer testen, weten we beter hoe het virus zich verspreidt en kunnen gerichter maatregelen worden genomen 

om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

Planning mobiele testunit 

Vanaf maandag 18 januari kunnen inwoners van de gemeente gebruikmaken van een mobiele testunit van de 

GGDrU. De mobiele testunit staat wekelijks in Maarssen, Loenen en Maarssenbroek.  
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Op maandag 18 januari staat de unit vanaf 10.00 uur in Maarssen bij het gemeentekantoor, daarna wordt hij om 

14.00 uur geplaatst in Maarssenbroek op het parkeerterrein voor Safari. Op dinsdag 19 januari staat de mobiele 

testunit in Loenen aan de Vecht bij Sportpark de Heul. De testunit staat ongeveer 4 uur op de aangewezen 

plekken. Inwoners kunnen op deze manier dichtbij huis getest worden. Ze horen bij het maken van een afspraak 

met de GGDrU wanneer en waar ze terecht kunnen. 

 

Hulp tijdens corona voor ondernemers en inwoners 

De ‘lockdown’ en de verlening tot in februari hebben grote impact op inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties in Stichtse Vecht. We hebben daarom de verschillende vormen van ondersteuning onder de aandacht 

gebracht via VAR Nieuws en de communicatiemiddelen van de gemeente. Ook is deze week de 

compensatieregeling coronakosten voor maatschappelijke organisaties en instellingen opengesteld. 

 

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

Deelname aan Living Lab Eerst een thuis U16 
 

De gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan het Living Lab Eerst een thuis om voor daklozen woonruimte te 

realiseren en te zorgen voor goede ondersteuning op weg naar herstel. 

 

De U16 gemeenten hebben van het Rijk geld ontvangen om woonruimte te realiseren voor het huisvesten van 

daklozen. In tien jaar tijd is het aantal daklozen in ons land verdubbeld. U16 wil in 2021 200 mensen uit deze 

kwetsbare doelgroep huisvesten en ondersteunen. Stichtse Vecht wil hier aan bijdragen.  

 

Samen met de woningcorporaties Portaal en Vecht en Omstreken en de zorgaanbieders Kwintes, Leger des Heils 

en Tussenvoorziening vormen we een alliantie om dit mogelijk te maken. Samen zetten wij de schouders eronder 

om op korte termijn een of meer geschikte locaties te zoeken waar al dan niet tijdelijke woningen kunnen worden 

gebouwd. 

 

Het Living Lab biedt ons een mooie kans om met de opvang van daklozen, waarvoor wij in de toekomst toch mede 

verantwoordelijk zijn, te starten. Er is geld beschikbaar voor de start- en ontwikkelkosten van de woningen en voor 

de begeleiding van de bewoners en wij kunnen gebruik maken van de lerende en innoverende elementen en de 

faciliteiten die dit U16 project biedt. 

 

Binnen het project is het ook de bedoeling om daklozen uit onze eigen gemeente woonruimte aan te bieden. Door 

te kiezen voor een gemengd wonen concept, kunnen we daarnaast andere woningzoekende plaatsgenoten, zoals 

bijvoorbeeld starters, met spoed aan een woning helpen. 

 

Met deelname aan het Living Lab maken we het mogelijk om voor deze kwetsbare groep inwoners een thuis te 

bieden, waar zij met goede ondersteuning kunnen werken aan duurzaam herstel. 

 

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

Schade openbare ruimte jaarwisseling 2020 / 2021 
 

Op 1 januari 2021 bent u geïnformeerd over het relatief rustige en beheersbare verloop van de jaarwisseling. In 

deze RIB wordt u geïnformeerd over de schade die in de openbare ruimte is geleden tijdens die jaarwisseling. 

 

In Stichtse Vecht zijn 23 afvalbakken, 5 dispensers, 3 banken, 2 speeltoestellen, 2 hekwerken, 3 verkeersborden, 1 

trottoirkolk, 1 tunnelwand en op 1 plaats het wegdek door een afgebrande auto, beschadigd geraakt. Het 

merendeel van de schade is in Maarssenbroek aangericht. Het aantal schadegevallen kan de komende periode 

nog wijzigen, mogelijk zijn er nog niet-gemelde of onbekende schades. Het geschatte schadebedrag ligt tussen de 
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€30.000 en €40.000. Afhankelijk van de ernst van de schade wordt gekeken of herstelwerkzaamheden voldoende 

zijn, of dat het object vervangen moet worden.  

 

Dit jaar is voor het eerst een inschatting gemaakt van het schadebedrag, in plaats van alleen het aantal 

schadegevallen. Op basis van deze eerste inschatting, lijkt het aantal schadegevallen deze jaarwisseling hoger uit 

te vallen dan vorig jaar, toen er in de gemeente 13 dispensers en 8 afvalbakken zijn vernield. Dit is opvallend, gelet 

op het vuurwerkverbod en de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn om de schade te beperken. Een mogelijke 

verklaring van de toegenomen schade is dat het lijkt alsof er meer zwaar vuurwerk in omloop was, vuurwerk dat 

normaliter ook al illegaal is. Dit zware vuurwerk brengt sneller schade toe aan objecten in de openbare ruimte. Van 

alle schadegevallen wordt aangifte gedaan en vindt waar mogelijk verhaal plaats op de daders (of hun ouders). 

 

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

Regionale Adaptatiestrategie (RAS) 
 

Sinds 1 januari 2020 werkt Stichtse Vecht samen met 16 partners in de regio Utrecht zuidwest samen in het 

Netwerk Water & Klimaat (opvolger van Winnet en CRA). In 2050 moet heel Nederland volgens het Deltaplan 

Ruimtelijke adaptatie waterrobuust en klimaatbestendig ingericht zijn. Daarom hebben we samen met de 16 

partners een Regionale Adaptatiestrategie (RAS) opgesteld. Deze wordt door alle partners tijdens de (digitale) 

regionale Klimaattop op 28 januari 2021 feestelijk onderschreven. We zullen als Stichtse Vecht geen koplopersrol 

vervullen, maar we onderschrijven de RAS wel.  

De RAS bevat een visie en strategie om de regio uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. De 

RAS verbindt regionale klimaat- en wateropgaven en maakt dat we één gezamenlijke basis voor beleid hebben. 

Daarmee scheppen we duidelijkheid richting onze stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven, 

inwoners en andere overheidslagen zoals het Rijk. We zijn zelf aan zet voor lokaal beleid en lokale maatregelen. 

Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een lokale adaptatiestrategie; het borgen in bestaand/nieuw beleid; en het nemen 

van fysieke maatregelen zoals het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van de omgeving. Voor 

daadwerkelijke uitvoering van regionale maatregelen werkt het netwerk op basis van de RAS momenteel aan een 

regionaal uitvoeringsprogramma. Daarin wordt ook een regionale uitvraag voorbereid voor de Impulsregeling 

klimaatadaptatie van het Rijk (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, DPRA), gericht op de uitvoering en 

versnelling van klimaatadaptatiemaatregelen. De RAS is daarmee een belangrijk richtinggevend document voor 

lokale adaptatiestrategieën/beleid, het regionaal uitvoeringsprogramma en de aanvraag voor de Impulsregeling 

klimaatadaptatie.  

Verantwoordelijke bestuurder: Jeroen Willem Klomps 

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

Stand van zaken Uitvoeringsagenda sociaal domein 
 

Tijdens de behandeling van het IBK in uw raad is een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt een 

uitvoeringsagenda op te stellen. In de afgelopen periode is gewerkt aan de uitvoering van deze motie. Dat heeft er 

toe geleid dat in september de zogenoemde matrix naar uw raad is verzonden. Deze matrix bevat een overzicht 

van de bestaande en te verwachten beleidsnota’s, -notities en uitvoeringsplannen binnen het sociaal domein, 

inclusief een overzicht van het te actualiseren beleid.  

Op dit moment zijn de contouren en eerste ‘invulling’ van de uitvoeringsagenda gereed. Deze leggen we in januari 

2021 ter toetsing voor aan een aantal stakeholders. De definitieve versie van de uitvoeringsagenda SD kunt u eind 

eerste kwartaal 2021 tegemoet zien. 

 

De uitvoeringsagenda SD geeft weer wat we de komende jaren doen om de strategische uitgangspunten te 

concretiseren c.q. in de praktijk te brengen. Het doel daarvan is om zo overzicht, samenhang en afstemming te 

bevorderen tussen de bestaande en nog op te stellen (project)plannen en uitvoeringsprogramma’s. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-08-Bijlage-regio-utrecht-zuidwest.pdf
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Over de beoogde effecten en bijbehorende indicatoren gaan we in overleg met de Klankbordgroep Monitor Sociaal 

Domein van uw raad. 

 

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

Beantwoording van de motie: “Lachgas is geen 

lachertje” 
 

In haar motie verzoekt de raad aan het college: 

 

 Onderzoek te doen of de huidige APV mogelijkheden biedt om handhavend te kunnen optreden in geval 

van overlast gevend gedrag als gevolg van het gebruik van lachgas; 

 Onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden om een lachgasverbod op te nemen; 

 Onderzoek te doen naar de intensiteit van het gebruik van lachgas en bijkomende gevolgen; 

 Het verhandelen, gebruik en afleveren van lachgas tijdens evenementen met een verhoogd risico te 

verbieden. Het verbod op gebruik in de evenementenvergunning op te nemen; 

 Actief aan te sluiten bij de landelijke lobby tegen het gebruik van lachgas en 

 De risico’s en gevolgen van gebruik te betrekken bij voorlichting op scholen e.d. 

 

Beantwoording  

 

Handhaving op grond van de APV 

Op grond van de APV kan tegen diverse overlastgevende gedragingen, al dan niet als een gevolg van het gebruik 

van lachgas, worden opgetreden. In de voorgestelde wijziging van de APV – welke op 26 januari aan uw raad 

wordt voorgelegd - is in artikel 2:48a een bepaling opgenomen, die het gebruik van lachgas specifiek verbiedt 

indien dit tot overlast leidt. Eveneens kan op basis van dit artikel door het college een gebied worden aangewezen 

waarbinnen een verbod geldt lachgas als recreatief roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten 

of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 

 

De intensiteit van het gebruik 

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (categorie: voortgezet onderwijs) komt naar voren dat in Stichtse Vecht 

1,4% van de jongeren gemiddeld in een maand lachgas gebruikt. Dit cijfer komt overeen met het gemiddelde 

lachgas gebruik in de regio Utrecht. Van de jongeren in Stichtse Vecht in de leeftijdscategorie tussen 13 en 17 jaar 

heeft 5,6% ooit lachgas gebruikt. In de regio is dit gemiddeld 5,2%. Ten opzichte van de monitor uit 2015 is er in de 

regio Utrecht een stijging van 1,9 procentpunt te zien van jongeren die ooit lachgas hebben gebruikt. Er zijn geen 

cijfers beschikbaar van het lachgasgebruik in Stichtse Vecht in 2015.  

 

De GGD heeft in de voornoemde Gezondheidsmonitor op haar website het gebruik inzichtelijk gemaakt. De cijfers 

kunnen per gemeente, wijk of buurt worden afgezet tegen die van de regio. Via de website Buurtmonitor.nl is deze 

raadpleegbaar. Hierbij is van belang om op de website bovenin te filteren op Stichtse Vecht. De website staat 

standaard ingesteld op Amersfoort.  

Er is geen rapportage beschikbaar dat enkel ziet op het gebruik van lachgas. 

 

Voor de gevolgen van het lachgasgebruik verwijzen we u graag naar het rapport van het Coördinatiepunt 

Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) uit november 2019.  

 

Evenementen 

In geval van evenementen die een verhoogd risico op het gebruik van lachgas hebben wordt de navolgende 

voorwaarde in de evenementenvergunning opgenomen: “Het is vergunninghouder, de deelnemers en de 

bezoekers verboden tijdens het evenement lachgas/N₂O te (laten) verkopen of te (laten) gebruiken”. In overleg met 

https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/jongeren
https://www.rivm.nl/documenten/cam-rapport-risicobeoordeling-lachgas
https://www.rivm.nl/documenten/cam-rapport-risicobeoordeling-lachgas
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onze veiligheidspartners kunnen aanvullend hierop rondom het evenemententerrein ook gebieden worden 

aangewezen waarbinnen een verbod geldt om lachgas als recreatief roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen 

daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 

 

Landelijke lobby/Voorlichting 

Vanuit de VNG loopt een landelijke lobby die succesvol is gebleken. De wetgever is voornemens om lachgas op de 

lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Het streven is om het ontwerpbesluit zo spoedig mogelijk, in ieder geval in het 

eerste kwartaal van 2021, aan het parlement voor te leggen. Het verbod zal naar verwachting in de loop van 2021 

in werking treden. 

 

De GGD en Jellinek bieden scholen de mogelijkheid om voorlichtingsbijeenkomsten over het gebruik van lachgas 

of andere gebruiksmiddelen te organiseren. Dit geschiedt op initiatief van de scholen zelf. De ervaring leert dat dit 

onderwerp zeer wel bij scholen leeft en dat de gevaren van lachgasgebruik ook onder de aandacht worden 

gebracht. 

 

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

 


