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Stand van zaken uitvoering GVVP 
 

In mei 2019 heeft het college prioriteiten gesteld voor de realisatie van acties uit het uitvoeringsprogramma van het 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Wij hebben u daar middels een raadsinformatiebrief dd 23 mei 

2019, nr 29 van op de hoogte gesteld. In deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte stellen van de stand 

van zaken van de uitvoering van de verschillende maatregelen. 

 

Aanleiding 

In 2013 heeft u het visiedocument van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Dit is nader 

uitgewerkt in deelplannen zoals Deel C: Beleidsnota langzaam verkeer en Deel D: Beleidsnota auto-, vracht- en 

landbouwverkeer, vastgesteld in respectievelijk 2016 en 2017. Deze beide deelplannen zijn voorzien van 

uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2017-2020.  

 

Door beperkte personele capaciteit heeft de uitvoering vertraging opgelopen en heeft het college in mei 2019 

prioriteiten gesteld. Prioriteit is gegeven aan acties die voldoen aan: 

 

1. Acties die “eenvoudig” uit te voeren zijn. De zogeheten quick-wins. Dit zijn minder ingrijpende acties en 

hebben een beperkte integrale afstemming nodig. 

 

 

 

 

 

Informatie voor raadsleden 

RIB # 04 
 
30 januari 2020 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 

10 januari 2013 



 

 

 

 

 

 
2 RaadsInformatieBrief  |   30 januari 2020 

 

  

1 juni 2012 

2. Acties die in een specifiek jaar uitgevoerd moeten worden. Deze hebben veelal een link met 

subsidiemogelijkheden of maken onderdeel uit van andere (lopende) projecten. 

3. De bijdrage die het project levert aan de na te streven beleidsdoelen. 

 

Stand van zaken 
Aan 61 acties is prioriteit gegeven. Hiervan zijn 37 acties  afgerond, 17 acties lopen nog en 7 acties zijn nog niet 

opgepakt. De nog lopende projecten zijn veelal projecten die een complexe uitvoering kennen of onderdeel 

uitmaken van andere projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de actie “Het inrichten van Oud Over tot fietsstraat 

bij groot onderhoud”, “Verbeteren doorstroming Straatweg” of “Aanleg fietspad langs de Safariweg”.  

  

Prioriteiten 2020 
De uitvoering van de nog openstaande acties uit het GVVP blijven ook in 2020 aandacht houden . Daarnaast zal 

meer aandacht besteed worden aan ontwikkelingen in de U10 en bij de provincie Utrecht. Hier willen we meer 

aandacht aan geven omdat in deze gremia momenteel programma’s worden ontwikkeld die invloed hebben op 

Stichtse Vecht en subsidies beschikbaar gesteld worden waar we aanspraak op willen maken. Denk daarbij onder 

andere aan; uitvoeringsprogramma Fiets, Mobiliteitsplan 2040 en Toekomstbeeld OV. 

 

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

 

Opschorten ontwerpproces Kindcentrum 

Harmonieplein 
 

Ons college heeft besloten om pas verder gaan met de volgende ontwerpfase (Definitief Ontwerp) voor het 

Kindcentrum Harmonieplein nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door uw raad. Dit omdat het 

bestemmingsplan kan worden aangepast als gevolg van ingediende zienswijzen. Zo komen we tot een gedragen 

plan voor een Kindcentrum op het Harmonieplein. 

 

Ontwerp Kindcentrum 
Samen met de gebruikers van het Kindcentrum is een Voorlopig Ontwerp opgesteld voor het Kindcentrum. Nu 

doorgaan met het Definitief Ontwerp kost geld en inzet van alle betrokkenen. Het is jammer als het ontwerp moet 

worden aangepast aan gewijzigde eisen vanuit het vastgestelde bestemmingsplan. 

 

Bestemmingsplan Kindcentrum Harmonieplein 

Het Harmonieplein in Maarssen wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp. Het 

moet een levendig plein worden met ruimte voor horeca, speelvoorzieningen voor kinderen, evenementen en 

maatschappelijke functies. De herontwikkeling bestaat onder anderen uit het realiseren van een Kindcentrum op de 

plaats waar nu het oude schoolgebouw van Wereldkidz Bolenstein staat. Om deze herontwikkeling mogelijk te 

maken, is een aangepast bestemmingsplan nodig waar al geruime tijd aan gewerkt wordt. De bespreking en 

vaststelling door de gemeenteraad staan gepland voor 31 maart 2020. 

 

Consequenties 
Het opschorten van het ontwerptraject heeft gevolgen voor de projectplanning en leidt daarmee tot uitstel van 

ingebruikname van het nieuwe gebouw. De toekomstige gebruikers hebben echter allemaal onderdak tot het 

moment van oplevering. Een latere start betekent verder hogere indexatiekosten/ hogere inflatiekosten en mogelijk 

hogere bouwkosten. En daarnaast is er sprake van extra advieskosten voor ontwerpteam en projectmanagement 

vanwege de langere doorlooptijd. Als we echter doorgaan met het Definitief Ontwerp en we moeten daarna alsnog 

het plan aanpassen, zullen de kosten echter nog hoger zijn. 

 

---------------- 
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Onderzoek naar nieuwbouw Broeckland College 
 

Ons college heeft besloten om de beschikbare locaties voor en de financiële consequenties van nieuwbouw van 

het Broeckland College (Breukelen) in kaart te brengen. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat renovatie met uitbreiding 

van het Broeckland College financieel niet haalbaar is. De kosten vallen hoger uit dan bij nieuwbouw. Dit wordt 

voor een belangrijk deel veroorzaakt door de kosten voor de benodigde tijdelijke huisvesting. 

 

Renovatie met uitbreiding financieel niet haalbaar 

Het huidige schoolgebouw van het Broeckland College is te klein en voldoet bouwkundig, installatietechnisch en 

onderwijskundig niet meer aan de huidige eisen. Daarom is de haalbaarheid onderzocht van uitbreiding en 

renovatie van het bestaande gebouw. Uit onderzoek bleek dat dit financieel niet haalbaar is.  

 

Onderzoek naar renovatie met uitbreiding 

PCOU Willibrord wil graag praktijkonderwijs aanbieden binnen het Broeckland College. Daarom zijn twee 

scenario’s voor renovatie en uitbreiding onderzocht: 

 

1. Renovatie en uitbreiding voor een school zonder praktijkonderwijs  

2. Renovatie en uitbreiding voor een school met praktijkonderwijs. 

 

Het gewenste bouwprogramma blijkt te passen binnen de stedenbouwkundige kaders (bestemmingsplan). Bij 

uitbreiding van het Broeckland College blijkt echter de buitenruimte te klein om alle wensen en eisen goed in te 

passen. Denk aan fietsenstalling, parkeerruimte, buitenterrein motorvoertuigen en pauzeruimte voor de leerlingen. 

Omdat een groot deel van de bestaande school zou moeten worden gesloopt, is tijdelijke huisvesting nodig. De 

praktijklokalen en de theorielokalen worden dan uit elkaar gehaald. De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn 

aanzienlijk. 

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

 

Verdeling Cultuurgelden 2020 
 

In het collegewerkprogramma 2018-2022 is opgenomen dat we zoveel mogelijk inwoners kennis willen laten 

maken met onze rijke cultuur, we goed zorgen voor ons cultureel erfgoed en dat cultuur toegankelijk is voor alle 

inwoners. Voortvloeiend uit het document 'Ambitie voor Cultuur’ komen we vanaf 2019, jaarlijks met een voorstel 

over welke ambities, mede afhankelijk van de beschikbare budgetten, uitgevoerd kunnen worden. In 2020 gaan wij 

de beschikbare middelen vanuit het collegewerkprogramma voor cultuur inzetten voor: 

 

1. Aansluiting landelijke thema’s en activiteiten/projecten tbv cultureel erfgoed € 30.000 

2. Mede-organisatie landelijke opening Open Monumentendag                               € 25.000 

3. Cultuurmakelaar en werkbudget                                                                        € 19.720 

4. Subsidie Stichting Leerorkest Stichtse Vecht                                                      € 25.000 

5. Flexibel budget culturele activiteiten                                                                  € 45.000 

6. Beheer en onderhoud kunst in openbare ruimte                                                 € 35.000 

7. Extra subsidie bibliotheek                                                                                 € 55.280 

8. Jeugdfonds Cultuur                                                                                          € 5.000 

 

---------------- 
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Capaciteit Politie 
 

Op 12 december 2019 heb ik uw raad geïnformeerd over de capaciteitsdruk binnen de politieorganisatie en de 

gesprekken die ik hierover voer met het basisteam van de politie. Toen heb ik aangegeven dat ik in januari 2020 

hierover een terugkoppeling zal geven.  

 

Het doel van de gesprekken is zorgen voor een efficiënte inzet van de schaarse politiecapaciteit, zonder dat dit de 

dienstverlening geweld aandoet. Uit de eerste gesprekken tussen mij en de politie is naar voren gekomen dat het 

vraagstuk rond de capaciteit zich niet eenvoudig laat oplossen. Het is namelijk niet alleen de druk vanuit het 

bewaken en beveiligen dat de capaciteit beïnvloed. Voor de komende jaren is de uitstroom van politiemensen 

groter dan de instroom. De verwachting is dat het enkele jaren zal duren voordat de instroom voldoende op orde is. 

Daarom zoeken wij niet alleen naar korte termijn oplossingen maar ook oplossingen op de middellange termijn. 

Hierbij is het zaak dat de oplossingen zijn afgestemd op zowel lokaal als regionaal niveau. Om die reden zijn een 

lokale en een regionale werkgroep opgezet. In deze werkgroepen wordt bekeken welke maatregelen genomen 

zouden kunnen worden. Te denken valt aan de inzet van particuliere organisaties bij evenementen of 

verkeersregelaars voor de begeleiding van verkeer rond grote ongevallen. Allemaal met het doel de politie vrij te 

houden voor het politiewerk. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor meer samenwerking met onze 

boa’s. Bij alle mogelijke maatregelen wordt onderzocht wat de haalbaarheid is en wat het effect is voor de 

politiecapaciteit. 

 

Uit de eerste gesprekken is een aantal maatregelen naar voren gekomen met een effect op de korte termijn. Een 

maatregel die het meest zichtbaar is voor u betreft de openstelling van het politiebureau in Breukelen. Omwille van 

de zeer lage aanloop was de openstelling van deze locatie al beperkt tot drie dagdelen in de week. De politie geeft 

aan dat er nagenoeg geen aanloop is tijdens deze beperkte openstelling. Tijdens deze uren is wel altijd minimaal 

één politieagent aanwezig die daardoor niet inzetbaar is voor werkzaamheden in de wijk. Dit alles heeft geleid tot 

het besluit om de locatie van het politiebureau Breukelen de komende tijd niet open te stellen voor het publiek. In 

plaats van op het bureau zal de politie in de wijk aanwezig zijn. Op de deur van het politiebureau zal duidelijk 

worden aangegeven hoe men in contact kan komen met de politie.  

 

Dit besluit past in de ontwikkeling dat steeds meer aangiftes gedaan worden via internet en niet meer op een 

bureau. Daarnaast is het al langer gebruikelijk dat de politie bij aangiftes van ernstige feiten bij de aangever thuis 

langs gaat. In de gevallen dat deze vormen van aangifte doen niet passend zijn, kan men terecht op het 

politiebureau in Maarssen. Zodra de capaciteit weer enigszins op peil is, zal dit besluit, net als alle andere nog te 

nemen besluiten, opnieuw tegen het licht worden gehouden.  

 

 

De burgemeester van Stichtse Vecht  

 

Yvonne van Mastrigt 

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

 

Uitvoeringsregels Jeugd Stichtse Vecht 2020 
 

Het college heeft op 28 januari 2020 de Uitvoeringsregels Jeugd Stichtse Vecht vastgesteld. Deze 

uitvoeringsregels zijn aangepast omdat er wijzigingen zijn geweest in jurisprudentie en de Verordening Jeugdhulp.  

 

De belangrijkste wijziging in de uitvoeringsregels is dat nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de gebruikelijke 

hulp. In de uitvoeringsregels worden kaders gegeven van de gebruikelijke hulp, waarbij is aangesloten bij de 

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014 en de CIZ-indicatiewijzer 2014 versie 7.1. Verder zijn de tarieven van de 

Zorg in Natura opgenomen in de Tarieventabel in de bijlage van de uitvoeringsregels. Daarnaast wordt 
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aangegeven dat voor Diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) de kaders van het 

landelijke Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling van toepassing zijn. Tenslotte zijn privacy-bepalingen 

opgenomen. 

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

 

Terrassenexperiment Stichtse Vecht 
 

Het college heeft besloten om van 1 april tot 1 oktober 2020 een experiment uit te voeren met een verruiming van 

terrasmogelijkheden. Aan dit experiment kunnen twee groepen ondernemers deelnemen: horecaondernemers die 

al een DHW- en horeca-exploitatievergunning zonder terras hebben en ondernemers met een andere 

hoofdactiviteit, die ondersteunende horeca hebben; denk hierbij bijvoorbeeld aan een winkel, museum of 

bibliotheek. Beide groepen kunnen -onder voorwaarden- een tijdelijke terrasvergunning aanvragen in afwijking van 

het bestemmingsplan voor de duur van het experiment.  

 

Het doel van het experiment is om in de praktijk uit te proberen hoe, wanneer en waar het openen van een terras 

gemakkelijker gemaakt kan worden. Door dit vervolgens participatief met alle betrokkenen te evalueren, levert het 

experiment belangrijke input op voor het nieuw op te stellen Horeca uitvoeringsbeleid en het op te stellen 

Omgevingsplan. 

 

Op basis van de ervaringen van zowel ondernemers, omwonenden als overige inwoners/bezoekers, kan de meest 

optimale balans gezocht worden in ieders belangen en wordt er zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd voor 

uitvoeringsbeleid dat met input van deze ervaringen tot stand komt. 

 

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

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Commissie Fysiek domein 

 4 februari, 19:30 uur 

 Waar: Maarssenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

 

http://www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/

