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Verwijderen en vervangen afgekeurde 
speeltoestellen 
Jaarlijks worden de speeltoestellen door een onafhankelijke partij geïnspecteerd. Een aantal toestellen is 
afgekeurd en moet verwijderd worden. De komende twee weken worden deze toestellen verwijderd. Omwonenden 
zijn reeds geïnformeerd. Op de locaties waar dit jaar een herinrichting plaatsvindt, worden geen vervangende 
speeltoestellen geplaatst. Op de andere locaties zoeken we tijdelijke vervanging. Zodra hier meer bekend over is, 
worden de omwonenden geïnformeerd. 
 
Ook de speelplekken hebben te maken gehad met wateroverlast. Op niet alle plekken kon het water weg. Op drie 
locaties (Hondiusstraat en Antilopespoor in Maarssen, Griftenstein in Breukelen) wordt de speelplek later dit jaar 
van drainage voorzien.  
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Voorkomen en tijdig signaleren van financiële 
problemen 
In uw vergadering van 31 oktober 2017, is een motie aangenomen van Stichtse Vecht Beweegt. Deze heeft 
betrekking op het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’. Het 1e punt van de motie luidt: 
“Het totale aantal schuldhulp trajecten voor 2017 op 1-1-2018 definitief vast te stellen en deze aan de raad uiterlijk 
1 februari 2018 te melden”. Er is in deze vergadering ook afgesproken het woord ‘trajecten’ te wijzigen in 
‘aanvragen’. 
 
Met dit bericht willen wij u informeren dat in 2017 131 nieuwe aanvragen voor schuldhulpverlening zijn ontvangen. 
In 2016 waren dit er 156. 
 
Op 1 januari 2018 is het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’ gestart. Hiermee zetten 
we stevig in op preventie en vroegsignalering. Een mogelijk effect van het project is, dat het aantal aanvragen voor 
schuldhulpverlening (in eerste instantie) toe neemt. Het doel is namelijk mensen eerder te bereiken dan tot nu toe 
het geval was. Hierdoor kan verborgen armoede meer en eerder zichtbaar worden. Ook verwachten we dat Leef 
Maatschappelijk Dienstverlening beter vindbaar wordt. 
 
Ter nuancering: niet alle aanvragen voor schuldhulpverlening leiden tot volledige schuldhulpverleningstrajecten. 
Grofweg leiden nieuwe aanvragen tot 3 trajecten: informatie- & adviestrajecten, stabilisatietrajecten en 
schuldregelingstrajecten. Uit de vervolgtrajecten wordt dus duidelijk wat er na aanvraag gebeurt met een dossier. 
Een aanvraag hoeft niet per definitie te leiden tot een volledig schuldregelingstraject. 
 

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

Besteding extra middelen binnensport 
We hebben invulling gegeven aan uw verzoek met betrekking tot uw amendement Verlagen tarieven binnensport. 
In overleg met de Sportraad Stichtse Vecht zijn de volgende bestedingsdoelen op hoofdlijnen vastgesteld: 
 
Onderwerp 2018 2019 2020 
Beschikbaar € 75.000 € 75.000 € 75.000 
       
1 Aanpassen tarieven (-5%) per 1 april 2018*1 € 13.000 € 17.000 € 17.000 
2 Instellen fonds sport- en spelmateriaal € 7.500 € 7.500 € 7.500 
3 Verbetermogelijkheden beheer, schoonmaak en 
onderhoud € 29.500 € 25.500 € 25.500 

4 Vergroten capaciteit  € 25.000 € 25.000 € 25.000 
Restant  € 0 € 0 € 0 

*1 Dit is inclusief de compensatie aan de commerciële exploitant te Maarssen. 
 
Het gewenste resultaat van deze bestedingsdoelen is om meer mensen aan het sporten te krijgen en/of de 
verenigingen (financieel) te versterken. Door het inzetten van de middelen op verschillende onderdelen, wordt 
ingezet op een duurzame aanpak en besteding van de middelen.  
Waardoor op deze manier alle sportverenigingen structureel profiteren. En tevens invulling wordt gegeven aan de 
ambities uit de sportnota: sport dient toegankelijk te zijn voor iedereen en accommodaties zijn veilig en doelmatig. 
 
De doelen worden gedurende het jaar in uitvoering gebracht, in samenwerking met de Sportraad Stichtse Vecht en 
de gebruikers.   

------------- 
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Volkshuisvestingsfonds 
In de raadscommissie Fysiek Domein van 16 januari 2018 zijn aan de portefeuillehouder Wonen vragen gesteld 
naar de stand van zaken over het instellen van een volkshuisvestingsfonds of sociaal woningbouwfonds (VHV-
fonds). Dit onder meer naar aanleiding van de Woonvisie 2017-2022 waarin het voornemen tot het realiseren van 
een VHV-fonds is opgenomen. 
 
Het idee bij een VHV-fonds is dat ontwikkelende partijen een overeengekomen bijdrage kunnen storten in een 
fonds ter compensatie van het niet bouwen van sociale woningen. Dit fonds wordt als bestemmingsreserve 
opgenomen in de gemeentelijke begroting. Vanuit dit fonds kan het college vervolgens een subsidie verstrekken 
als bijdrage in nieuw te bouwen sociale woningen op een andere, meer geschikte, locatie. Voordat een VHV-fonds 
kan worden gestart moet een verordening VHV-fonds worden vastgesteld en moet er sprake zijn van een juridisch 
kader in de vorm van een structuurvisie/omgevingsvisie of bestemmingsplan waarin de eis van 30% sociale 
woningbouw is vastgelegd. Momenteel ontbreekt dit juridisch kader.  
 
Het VHV-fonds is een middel om één van de gestelde doelen in de Woonvisie, 30% sociale woningbouw, te 
bereiken. Wat betreft dit doel liggen we momenteel goed op koers. Zie de eerdere berichtgeving hierover in de RIB 
nr. 58. Als we de actuele in ontwikkeling en in voorbereiding zijnde woningbouwplannen bekijken dan komt het 
aantal woningen uit op 2230 waarvan 392 (sociale huur) en 289 (sociale koop) woningen in het sociale segment. 
Daarmee komt het aandeel sociale woningbouw uit op de gewenste 30%. De noodzaak om op korte termijn een 
VHV-fonds in het leven te roepen is daarmee niet aanwezig.  
 
Zolang een juridisch kader ontbreekt is het instellen van een VHV-fonds niet mogelijk. Op het moment dat een 
Omgevingsvisie aan uw raad wordt voorgelegd kan het instellen van een VHV-fonds weer worden overwogen.  
 

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

IkPas 
1 tot 30 maart start de landelijke IkPas-campagne. Wethouder Koops en burgemeester Witteman nemen deel aan 
deze campagne door hun alcoholgebruik één maand op pauze te zetten. IkPas is één van de activiteiten die wordt 
uitgevoerd in het kader van het regionaal alcoholmatigingsproject voor jongeren ‘Nuchter Verstand’. Stichtse Vecht 
neemt hier ook sinds de oprichting in 2014 aan deel. Nuchter Verstand richt zich op het voorkomen van alcohol- en 
drugsmisbruik onder minderjarigen. IkPas richt zich juist op volwassenen vanwege de voorbeeldfunctie. Veel 
jongeren drinken thuis immers hun eerste slokje alcohol. IkPas daagt de deelnemers uit om gedurende 30 of 40 
dagen geen alcohol te drinken. jongeren ‘Nuchter Verstand’. Stichtse Vecht neemt hier ook sinds de oprichting in 
2014 aan deel. Nuchter Verstand richt zich op het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik onder minderjarigen. 
IkPas richt zich juist op volwassenen vanwege de voorbeeldfunctie. Veel jongeren drinken thuis immers hun eerste 
slokje alcohol. IkPas daagt de deelnemers uit om gedurende 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. De IkPas-
campagne zal de komende periode ook onder de aandacht gebracht worden van de inwoners van Stichtse Vecht.   

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

 

Thema Jonge Ambtenaren Dag 
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van FUTUR is het thema voor de Jonge Ambtenaren Dag (JAD) 2018 bekend 
gemaakt. De JAD vindt plaats op 3 mei 2018 op de Nyenrode Business Universiteit. Stichtse Vecht is 
gastgemeente voor dit evenement met workshops, masterclasses, lezingen en excursies. Een unieke 
samenwerking tussen Nyenrode, Stichting Jonge Ambtenaren en onze gemeente. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Meer dan 600 jonge ambtenaren uit heel Nederland komen deze dag naar onze innovatieve gemeente. Door 
de publiciteit van dit evenement wordt Stichtse Vecht op de kaart gezet.  
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Het thema van de JAD 2018 is: #HackYourself. In een wereld die razendsnel verandert, is een nieuwe manier van 
werken en denken een vereiste om te anticiperen op die naderende toekomst. We dagen de jonge ambtenaren uit 
om bij zichzelf te beginnen, hun eigen grenzen te verleggen en de bestaande systemen te doorbreken: we dagen 
hen uit zichzelf te hacken. Het resultaat? Een toekomstbestendige ambtenaar die vandaag begint om de wereld 
van morgen te verbeteren.  
 
Het hoofdthema is onderverdeeld in drie subthema’s: #HackYourData, voor activiteiten in het kader van 
kennisoverdracht en digitalisering, #HackYourDNA voor persoonlijke ontwikkeling en tot slot #HackYourLimits 
waarbij het draait om het verleggen van grenzen met een andere blik naar de wereld kijken.   
 
De inschrijving voor de JAD opent begin maart. Eind februari is het volledige programma bekend. In maart zullen 
wij de raad nader informeren over het programma en de voortgang voor de JAD.   
 
 

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

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Inloopbijeenkomst herontwikkeling sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk 
• Wanneer: 25 januari, van 20:00 tot 21:30 uur 
• Waar: Sporthal Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 680, Utrecht 
 
Inloopbijeenkomst herontwikkeling sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk 
• Wanneer: 30 januari, van 19:00 tot 21:00 uur 
• Waar: Sporthal Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 680, Utrecht 
 
Inloopbijeenkomst herontwikkeling sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk 
• Wanneer: 1 februari, van 20:00 tot 21:30 uur 
• Waar: korfbalvereniging OVVO De Kroon, Amsterdamsestraatweg 2, Maarssen 

 
Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 7 februari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 

Informatiebijeenkomst project grondgebruik Maarssen-Dorp, Tienhoven, Oud-Zuilen en het buitengebied 
• Wanneer: 7 februari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Trefpunt, Kerkweg 19 Maarssen 
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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