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Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022 
 

Stichtse Vecht ligt in de Nieuwe Hollande Waterlinie. De Linie is als strategisch landschap, uniek in de wereld en 

laat zien op welke wijze Nederland het water heeft ingezet als bondgenoot bij de landsverdediging. De Nieuwe 

Hollandse Waterlinie is onlangs aangewezen als UNESCO werelderfgoed. Samen met de Stelling van Amsterdam 

spreken we nu van de aanwijzing van de Hollandse Waterlinies. 

 

Op 18 februari aanstaande vindt de feestelijke ondertekening plaats van de Actualisatie Pact van Ruigenhoek 

2022. Dit is opvolger van het eerdere Pact uit 2017. Het gaat hier om een informeel samenwerkingsplatform 

bestaande uit de Hollandse Waterlinies gemeenten, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 

waterschappen HDSR en AGV. Het Pact is een intentieverklaring om intensief samen te werken aan de Hollandse 

Waterlinies en de verantwoordelijkheid te delen om integraal nadenken en aanpakken te stimuleren en elkaar te 

inspireren.  

 

Het Pact wordt geactualiseerd, omdat zich ontwikkelingen voordoen die dit nodig maken. Op 13 juli 2021 heeft GS 

het Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-2024 vastgesteld en op 26 juli 2021 is de 

Werelderfgoedstatus toegekend aan de Hollandse Waterlinies. Met de Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022 

wordt de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren voortgezet met nieuwe accenten. De jaarlijkse 

financiële bijdrage van Stichtse Vecht van € 4.242,47 zal gedurende de looptijd van het nieuwe Pact (t/m 2026) 

worden voortgezet. Deze bijdrage is gebaseerd op een kostenverdeelsleutel ‘inwoneraantal’ voor gemeenten. 

 

------------------- 
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Monitoring subsidieprogramma 2021-2024 
 

Op 9 juni 2020 heeft u het subsidieprogramma 2021-2024 vastgesteld. Daarbij is afgesproken om het 

subsidieprogramma op outcome te gaan monitoren. We willen immers kijken of de gesubsidieerde 

activiteit/voorziening bijdraagt aan het na te streven beleidsdoel c.q. maatschappelijk effect. Om dat te kunnen 

bepalen heeft het college op 15 februari 2022 een plan van aanpak en een overzicht met indicatoren opgesteld. 

Een indicator geeft aan wat we gaan meten om te kijken in hoeverre het beleidsdoel gehaald is. 

 

Subsidies werken als volgt: er wordt subsidie gegeven (input) voor het uitvoeren van een activiteit (output). En 

deze activiteit wordt verondersteld bij te dragen aan een gewenst maatschappelijk effect of doel (outcome). 

 

Sturen op outcome: de raad 

Voor de monitoring van het subsidieprogramma maakt het college gebruik van de volgende outcome-indicatoren: 

• Mate waarin inwoners zich zelfredzaam voelen 

• Mate waarin inwoners zichzelf kunnen redden in het dagelijks leven (zelfzorgend) 

• Mate waarin inwoners terug kunnen vallen op anderen (zelforganiserend vermogen) 

• Mate waarin inwoners om kunnen gaan met veranderingen (weerbaarheid) 

• Mate van eenzaamheid 

• Mate van sociale samenhang in de buurt 

• Mate van betrokkenheid bij de buurt (sociale cohesie) 

 

Deze indicatoren worden tweejaarlijks gemeten door middel van de Monitor Sociale Kracht. Bij de tussentijdse 

evaluatie van het subsidieprogramma wordt u hierover geïnformeerd. 

 

Sturen op output: het college en de subsidieontvanger 

Daarnaast legt de subsidieontvanger verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. Hiervoor hebben college 

en subsidieontvangers samen outputindicatoren vastgesteld. Bijvoorbeeld: het aantal uitgevoerde activiteiten en de 

cliëntervaring. Op basis van deze indicatoren maakt de subsidieontvanger inzichtelijk voor welke activiteiten de 

subsidie is ingezet en hoe de activiteiten bijdragen aan het beleidsdoel waarvoor subsidie is aangevraagd. 

  

Doel is inzicht krijgen 

Het is lastig om een causaal verband aan te tonen tussen de bereikte maatschappelijke effecten en de 

gesubsidieerde activiteiten. Ook andere factoren zijn hierop van invloed. Denk aan economische omstandigheden, 

een epidemie/pandemie (Corona), ontwikkelingen in de zorg, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt etc.  

 

Maar het aantonen van een causaal verband is niet het doel van het monitoren van het subsidieprogramma. Het 

voornaamste doel is zicht krijgen (en houden) op de resultaten van de verstrekte subsidies. Zijn we op de goede 

weg? Dragen de activiteiten bij aan de doelen? Wat gaat goed? Wat kan beter? Op die manier krijgen we inzicht in 

welke stappen we moeten zetten om het einddoel te bereiken. En kunnen we waar nodig bijsturen. Ook biedt het 

aanknopingspunten voor het nieuwe subsidieprogramma.  

 

In 2023 ontvangt u een tussentijdse evaluatie van het subsidieprogramma. 

 

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

Tijdelijk stilleggen werkzaamheden rond Oud Aa 5 

Breukelen en in de kern Portengen op verzoek politie 
 

Maandag 14 februari ontvingen wij het verzoek van de politie om, in verband met politieonderzoek, tot nader order 

alle werkzaamheden rond Oud Aa 5 Breukelen en in de kern Portengen tijdelijk stil te leggen. Hier hebben wij 

inmiddels gehoor aan gegeven en relevante partijen over geïnformeerd. Het verzoek van de politie betreft 
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werkzaamheden nu en de komende weken zowel eventueel uitgevoerd door de gemeente als door het Waterschap 

en nutsbedrijven. De politie heeft laten weten dat het onderzoek naar verwachting binnen een maand zal zijn 

afgerond, waarna werkzaamheden weer kunnen worden hervat. Omwonenden zijn door politie geïnformeerd via de 

WhatsApp groep. 

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

 

 

Datalek Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) 
 

Inleiding  

Op 15 februari 2022  heeft RTV Utrecht een artikel gepubliceerd over een nieuw datalek bij Samen Veilig Midden 

Nederland (SVMN). Het gaat om het intranet van de organisatie, dat enige tijd leesbaar voor derden online heeft 

gestaan. Hierbij waren onder andere interne nieuwsberichten en discussies openbaar, evenals namen en 

telefoonnummers van medewerkers. Het is niet uit te sluiten dat het ook gegevens van inwoners en medewerkers 

van gemeente Stichtse Vecht betreft. 

 

SVMN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in betere organisatie van informatieveiligheid, desondanks blijft 

sprake van opeenvolgende datalekken bij SVMN. Hoewel datalekken nooit in zijn geheel uitgesloten kunnen 

worden, is impact van de datalekken op cliënten en medewerkers groot. Het resultaat van de inspanningen is nu 

nog onvoldoende. Eelco Eerenberg (Wethouder gemeente Utrecht) heeft mede namens ons college aan SVMN 

laten weten dat wij willen zien dat ze met urgentie handelen.  

 

Reactie SVMN 

SVMN constateert in een reactie op de berichtgeving dat menselijk handelen een belangrijke rol speelt bij het 

ontstaan van datalekken en dat dit expliciete aandacht nodig heeft. Ze intensiveren per direct hun acties binnen het 

programma informatieveiligheid. Daarnaast geven ze een extern bureau de opdracht te onderzoeken welke 

maatregelen SVMN aanvullend moet nemen om het risico op menselijke fouten bij gegevensbescherming te 

verkleinen.  

 

Gevraagde actie SVMN 

Gemeente Stichtse Vecht is samen met de andere gemeenten in de regio opdrachtgever van SVMN. Gezamenlijk 

is besproken welke aanvullende acties wij noodzakelijk vinden. Naar aanleiding van het datalek in 2019 hebben de 

gemeenten opdracht gegeven aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement om onderzoek te doen 

naar de afhandeling van dat datalek en de status van de informatiebeveiliging. De uitkomst was dat SVMN de 

informatiebeveiliging beleidsmatig en organisatorisch heeft ingericht, maar dat de implementatie nog niet was 

afgerond. Wij gaan wij nu een nieuw onafhankelijk onderzoek instellen, dat inzicht moet geven in de huidige stand 

van zaken, in hoeverre SVMN de aanbevelingen van het COT voldoende heeft opgevolgd en hoe de inspanningen 

van SVMN kunnen worden versterkt, versneld en verbeterd. Dit onderzoek komt wat ons betreft naast de inzet die 

SVMN zelf pleegt. Wij zullen dit ook in een brief aan SVMN laten weten en in een gesprek met hen toelichten. Door 

deze brede reflectie en inspanning moeten dergelijke datalekken in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen 

worden. 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3312600/opnieuw-groot-datalek-bij-save-en-veilig-thuis-duizenden-interne-paginas-op-internet
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