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Motie evaluatie Collegewerkprogramma (CWP) 
 

De raad, op 29 januari 2020 in vergadering bijeen, heeft de motie "Evaluatie college werk programma" (ingediend 

door de fracties Streekbelangen, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA) behandeld. Deze motie is unaniem door de raad 

aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen de evaluatie, zoals genoemd op pagina 2 van het 

collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022, op zo kort mogelijke termijn met de fracties in de raad uit te 

voeren en de resultaten van de bespreking aan de raad ter kennis te brengen. Bovendien wordt opgedragen de 

door de fracties ingebrachte punten van evaluatie te voorzien van een zienswijze door het college en eventuele 

wijzigingsvoorstellen op het collegewerkprogramma aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Middels deze 

RIB geeft het college aan hoe zij uitvoering wilt geven aan deze opdracht. 

 

Achtergrond 
Bij de totstandkoming van het collegewerkprogramma heeft het college aan alle fractievoorzitters gevraagd mee te 

denken. In het voorwoord van het collegewerkprogramma valt te lezen dat dit plezierige, constructieve gesprekken 

waren, waarbij goed met elkaar van gedachten is gewisseld en dat door goed te luisteren en alle inbreng serieus te 

nemen er gewerkt wordt aan een breed draagvlak in de raad. Veel suggesties die destijds zijn gedaan, vielen 

binnen de uitwerking van het coalitieakkoord en zijn verwerkt in het collegewerkprogramma. Het 

collegewerkprogramma is vervolgens door een meerderheid van de raad vastgesteld. Het college heeft 

aangegeven dit proces graag voort te zetten. In bovengenoemde motie wordt verwezen naar die ambitie: "we 

zouden graag jaarlijks met alle fracties afzonderlijk (los van de formele P&C- cyclus) de voortgang van het 
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Collegewerkprogramma willen bespreken en waar nodig bijsturen" (Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-

2022, p. 2). 

 

Uitvoering 

De wethouders gaan graag het gesprek aan met de fracties door een bezoek te brengen aan de 

fractievergaderingen op de maandagavonden van 9 maart en 16 maart. Er wordt een planning gemaakt. Voor 

zover de planning en agenda dat toelaat, zullen alle wethouders de fracties bezoeken. Als locatie is gekozen voor 

Boom en Bosch, omdat dat de officiële locatie voor het houden van fractievergaderingen is. Het college heeft in 

haar eigen evaluatie stilgestaan bij een aantal interessante (regionale) ontwikkelingen. Deze thema’s zullen 

worden opgenomen in een vragenlijst, die in de week voorafgaand aan 9 maart aan de fracties gestuurd zal 

worden en kan dienen als input voor het gesprek tussen de wethouders en de fracties. 

   

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

Kindpakket in Stichtse Vecht 
 

In de raadsvergadering van 18 december 2018 is motie M-54 ‘Besteding rijksmiddelen voor kinderarmoede in 

Stichtse Vecht’ aangenomen. Onderdeel van de motie is het in uitvoering hebben van een Kindpakket per 1 januari 

2020, binnen het nieuwe minimabeleid. De herijking van het minimabeleid wordt uitgevoerd in 2020, maar het 

college heeft op 11 februari 2020 besloten het bestaande aanbod voor kinderen alvast duidelijker en als 

Kindpakket te presenteren. Als onderdeel van dit besluit is de beleidsregel ‘Declaratieregeling schoolgaande 

kinderen 2020’ aangepast en vastgesteld. Daardoor geldt nu voor alle regelingen van het Kindpakket één 

inkomensgrens: 125% van de bijstandsnorm. Alle informatie over het Kindpakket is daarnaast vanaf vandaag op 

een aparte pagina op de nieuwe website van de gemeente Stichtse Vecht te vinden: 

www.stichtsevecht.nl/kindpakket.  

 

Het Kindpakket bevat vergoedingen voor de volgende onderdelen: 

- Een computer, laptop of tablet + vergoeding voor internetkosten 
- Schoolartikelen 
- Zwemlessen (A en B diploma) 
- Schoolactiviteiten (via de U-Pas) 
- Sport & Cultuur (via de U-Pas of het Jeugdfonds Sport & Cultuur) 
- U-Pas: een groot aanbod aan culturele, sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten 

 

Stichting leergeld 
Stichting Leergeld Stichtse Vecht spant zich ook in voor hetzelfde doel en biedt hulp en ondersteuning bij het 

aanvragen van de regelingen uit het Kindpakket, en kan maatwerk bieden daar waar deze regelingen niet 

toereikend zijn. Een betere presentatie van het beschikbare aanbod is een eerste stap. Bij de herijking van het 

minimabeleid wordt gekeken naar de inhoud van het Kindpakket. Ook onderzoeken we of het aanvragen van de 

verschillende regelingen eenvoudiger kan verlopen. 

 

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

 

Privacy van bezoekers website Stichtse Vecht 

gewaarborgd 
 

Op 3 februari jl. verscheen een artikel in de Volkskrant over commerciële cookies op de websites van verschillende 

gemeenten. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Gemeente Stichtse Vecht gebruikt cookies 

uitsluitend om websitebezoekers beter van dienst te kunnen zijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel bezoekers 

informatie over afval zoeken, zorgen we ervoor dat deze pagina’s makkelijk vindbaar zijn en het onderwerp 

http://www.stichtsevecht.nl/kindpakket
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voldoende aandacht krijgt. 

 

In de zogeheten cookietoolbar op de homepage vragen we de bezoeker om het gebruik van cookies te accepteren 

en verwijzen we naar ons privacyreglement. 

 

Verwerkersovereenkomst Google 
Via Google Analytics verzamelen we bezoekersstatistieken. Met Google hebben we een verwerkersovereenkomst. 

In lijn met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de privacy 

van bezoekers te waarborgen. De gemeente gebruikt géén advertentie-diensten van Google in combinatie met 

Analytics-cookies. 

 

Anonieme statistieken 

Naar aanleiding van de mediaberichtgeving zijn we alles extra nagelopen. Zo ontdekten we dat  

IP-adressen op de nieuwe website nog niet volledig geanonimiseerd werden. De websiteleverancier heeft dat 

opgelost. Omdat we de laatste 3 cijfers van het IP-adres niet opslaan, kunnen we gebruikersstatistieken nooit 

herleiden tot persoonsniveau.  

 

Juiste omgang persoonsgegevens 

Bezoekers van www.stichtsevecht.nl zijn verzekerd van de juiste omgang met hun persoonsgegevens.  

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ons privacybeleid en privacyreglement. 

In de privacyverklaring op onze website leggen we uit wanneer we persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld 

bij het maken van een afspraak) en hoe we deze zorgvuldig verwerken. 

 

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

 

Overzicht portefeuilleverdeling per 11 februari 2020 

Nadat de raad op 6 februari jl. de heer Ap Reinders tot burgemeester heeft benoemd, is het college in de nieuwe 

samenstelling op 11 februari 2020 voor het eerst in een reguliere collegevergadering bij elkaar geweest. Tijdens 

deze vergadering is in verband met de komst van de nieuwe burgemeester de portefeuilleverdeling opnieuw 

vastgesteld. Daarbij is alleen het beleidsterrein ‘Horeca’ verschoven van de portefeuille van wethouder Van Dijk 

naar die van de burgemeester. In de bijlage treft u het volledige overzicht van de portefeuilleverdeling aan. 

De vervangingsvolgorde als loco-burgemeester, het wijkwethouderschap en projecten blijven ongewijzigd. 

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

Driestammenbrug 
 

In de kern Kockengen liggen binnen een straal van 350 meter twee bruggen. Eén daarvan is de Driestammenbrug. 

Deze ligt vlak naast de school en wordt als korte route gebruikt om naar de winkels te gaan. De voorheen vlakke 

en beweegbare brug is in 2019 vervangen. Inmiddels bereiken ons via diverse kanalen berichten dat een aantal 

inwoners de  nieuwe brug te steil vinden. Dit betreuren wij zeer en is natuurlijk niet de bedoeling. Tijdens de 

commissievergadering zijn vragen door een inwoner gesteld en in de media lezen wij zelfs dat er auto’s vastlopen 

en diverse valpartijen hebben plaatsgevonden. Het college gaat samen met de inwoners hier een oplossing voor 

vinden. Binnenkort vindt een locatie onderzoek plaats. Daarna wordt met de inwoners besproken wat mogelijke 

oplossingen kunnen zijn. Uiteraard worden het dorpscomité en andere belanghebbenden hierbij betrokken. Wij 

zullen u via de reguliere weg op de hoogte houden. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-147803.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-147809.html
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---------------- 
 

 

 

Bijeenkomstenkalender 
 

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

 

Informatieve Commissie II 

 18 februari, 19:30 uur 

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

 

Commissie Fysiek Domein 

 10 maart, 19:30 uur 

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

 

Commissie Sociaal Domein 

 10 maart, 19:30 uur 

 Waar: Breukelenzaal, 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/

