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Uitbesteding gehandicaptenparkeerkaart 
 

Per 2 maart 2020 verandert de werkwijze voor aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Om de 

dienstverlening te verbeteren starten we een uitbesteding met een proeftijd van één jaar waarbij we het complete 

proces, zowel het administratieve proces als het medisch advies, bij Stichting SAP onder brengen. Door dit proces 

uit te besteden hoeven cliënten niet meer voor een medisch onderzoek naar Utrecht te reizen maar komt de arts bij 

hen thuis. Krijgen cliënten eerder uitsluitsel of ze al dan niet in aanmerking komen voor de kaart en blijven de 

kosten voor hen gelijk. Periodiek vinden evaluaties plaats waarbij de Gemeente Stichtse Vecht actief haar rol als 

regievoerder invult. Met de uitkomst van evaluaties besluit de Gemeente Stichtse Vecht over het voortzetten van 

deze werkwijze. 

 

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

 

Anterieure overeenkomst fase 1 Uitbreiding Golfbaan 

Loenen 
 

Nadat de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor uitbreiding van de golfbaan in Loenen aan de Vecht 

heeft vastgesteld, zal het college van burgemeester en wethouders hierover met de initiatiefnemer een anterieure 

overeenkomst aangaan. In deze anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over het starten van de 

benodigde bestemmingsplanprocedure en het kostenverhaal. Ook conformeert de initiatiefnemer zich aan het 

gestelde in de Nota van Uitgangspunten. 
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Hoofdlijnen 
Op hoofdlijnen worden er afspraken gemaakt over het recreatief mede gebruik en de landschappelijke inpassing 

van de uitbreiding van de golfbaan. Uitgangspunt voor het recreatief mede gebruik zal zijn om een nieuwe 

verbinding tussen de kern Loenen aan de Vecht en het pad langs het Amsterdam Rijnkanaal te realiseren.  

De komende periode zal initiatiefnemer de benodigde onderzoeken uit laten voeren en starten met het opstellen 

van het ontwerp - bestemmingsplan. Daarnaast zullen we samen met de initiatiefnemer onderzoek doen naar de 

haalbaarheid van de diverse varianten voor het creëren van een nieuwe verbinding. De uitkomsten daarvan en de 

verdere uitwerking van de afspraken zullen worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst fase II. 

 

 

 

Locatie voor brandweerpost Tienhoven-Westbroek 

en Nigtevecht door college vastgesteld 
 

In de raadsinformatiebrief van 19 december 2019 hebben wij u geïnformeerd dat wij voor de nieuwe 

fusiebrandweerpost TienhovenIn de raadsinformatiebrief van 19 december 2019 hebben wij u geïnformeerd dat wij 

voor de nieuwe fusiebrandweerpost Tienhoven – Westbroek gaan onderzoeken of de huidige post Westbroek 

omgebouwd kan worden tot een nieuwe hoofdvestiging. Daarnaast was de post Tienhoven noodzakelijk als 

nevenvestiging 

Westbroek 

Recent heeft de eigenaar van Kerkdijk 176 te Westbroek de gemeente laten weten alsnog medewerking te willen 

verlenen aan de verkoop van zijn grond en stal ten behoeve van de fusiepost. De ligging van deze locatie is voor 

de opkomst- en uitruktijden van de brandweervrijwilligers optimaal. Daarnaast heeft één gebouw voor een 

gefuseerde post vanuit het oogpunt van personeel en financiën de voorkeur. Inmiddels is een 

conceptkoopovereenkomst met de eigenaar van Kerkdijk 176 te Westbroek getekend. Aangezien de nieuwbouw 

van deze brandweerpost voor het fusiekorps Tienhoven – Westbroek ongeveer 3 jaar in beslag zal nemen, blijft 

een tijdelijke oplossing noodzakelijk. In Tienhoven wordt onderzocht of er een tijdelijke ruimte naast het gebouw 

geplaatst kan worden. In Westbroek wordt de naastgelegen woning geschikt gemaakt voor de 

brandweervrijwilligers. Westbroek is de hoofdvestiging waar de instructieruimte/kantine worden gepositioneerd en 

Tienhoven zal fungeren als nevenvestiging voor slechts het uitrukken bij een calamiteit. 

Nigtevecht 
In dezelfde raadsinformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over de beoogde nieuwe locatie voor de 

brandweerpost te Nigtevecht. Op woensdagavond 29 januari is deze aan de inwoners bekendgemaakt en is het 

schetsontwerp getoond. De nieuwe locatie, eveneens aan de Kanaaldijk Oost op het perceel van de Betonfabriek, 

wordt gebouwd door de Betonfabriek en daarna gehuurd door de gemeente ten behoeve van de brandweer. De 

provincie heeft haar goedkeuring uitgesproken over deze locatie en Welstand heeft ingestemd met het 

schetsontwerp. In de komende maanden wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp en wordt de 

planologische procedure opgestart.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. 

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

 

Aanpassing in integraal beleidskader sociaal domein 
 

Met deze RIB informeren we u over de aangepaste planning van het besluitvormingsproces van het Integraal 

beleidskader (IBK) sociaal domein. Besluitvorming door uw raad stond gepland voor Q1 2020. Dit is aangepast 

naar Q2 2020. Na de 3 inspiratiesessies zijn met de opgehaalde input strategische richtinggevende uitgangspunten 

voor het IBK opgesteld. Op verzoek van uw raad zijn deze besproken tijdens de informatieve commissie op 10 
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december 2019. Dit maakte geen onderdeel uit van de oorspronkelijke planning. Mede hierdoor verschuiven de 

diverse besluitvormingsmomenten naar voren. 

 

Met de input van deze extra informatieve commissie zijn de strategische uitgangspunten aangepast en 

aangescherpt. Op dit moment wordt gewerkt aan het tactisch deel van het IBK. Hierop volgt het formele 

adviestraject door de adviesraad sociaal domein, dat vier tot maximaal zes weken beslaat. De behandeling van het 

Integraal beleidskader sociaal domein staat nu gepland voor de Commissie SD van 12 mei 2020 en de 

gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2020. 

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

 

 

 

 

 

Rapportage Cliëntervaringsonderzoek participatiewet 

2019 beschikbaar 
 

In oktober en november 2019 heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ in opdracht van de gemeente een 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder mensen die ondersteuning ontvangen via de participatiewet. Aanleiding 

voor het onderzoek is de aangenomen motie ‘Motie Aanscherping Collegewerkprogramma’ op 5 maart 2019, 

waarin is opgeroepen om de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening te meten. Met dit onderzoek zien 

we waar het goed gaat en waar aandacht moet zijn voor verbetering. 

  

In het onderzoek zijn vragen gesteld over hoe het contact met de gemeente is verlopen, hoe de aanvraag voor 

ondersteuning is verlopen en tot welk resultaat de ondersteuning heeft geleid. 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.  

Resultaten 

De inwoners zijn ruim voldoende tevreden over de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen vanuit de 

gemeente Stichtse Vecht. Het overgrote deel van de inwoners is tevreden over het contact met de medewerkers 

van de gemeente. Zo omschrijven inwoners medewerkers als professioneel, competent en vriendelijk die over het 

algemeen goed luisteren naar de inwoners. Daarnaast is de meerderheid van de inwoners tevreden over de 

ondersteuning die de gemeente biedt bij het aanvragen of wijzigen van een bijstandsuitkering of inkomensregeling. 

De meeste inwoners zijn ook tevreden over de ondersteuning die zij krijgen bij het vinden van werk of 

dagbesteding. Bovendien vinden zij dat deze ondersteuning snel is gestart, goede kwaliteit heeft en leidt tot een 

tevredenstellend resultaat. 

 

Naast positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. Een aanzienlijk deel van de 

inwoners wist niet dat zij gebruik kan maken van een (onafhankelijke) cliëntondersteuner of iemand uit het sociaal 

wijkteam bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. De komende tijd gaat de gemeente in samenwerking met 

maatschappelijke partners de onafhankelijke cliëntenondersteuning (OCO) door ontwikkelen, waarbij er onder 

andere aandacht is voor het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid van dit OCO.  

Verder geeft een deel van de inwoners aan niet tevreden te zijn over de hulp bij schulden vanuit de gemeente. Een 

ander verbeterpunt wat door inwoners is genoemd zijn de wachttijden voor het nemen van beslissingen en 
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(telefonische) bereikbaarheid van medewerkers. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe ze deze 

punten kan aanpakken.  

 

Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet 2019 

Factsheet Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet 2019 

 

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

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

 

Commissie bestuur en Financiën 

• 11 februari, 19:30 uur 

• Waar: Breukelenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Commissie Sociaal- en Fysiek domein 

• 11 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. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-06-Bijlage-1-Rapportage-CEO-Participatiewet-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-06-Bijlage-2-Factsheet-CEO-Participatiewet-2019.pdf
op%20www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht

