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Toename wachttijd Wmo-aanvragen   
Op 10 januari 2019 hebben wij uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van het jaarlijkse Wmo-

cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten uit dat onderzoek waren onveranderd positief ten opzichte van 2017. 

Tegelijkertijd zagen we bij de presentatie van de onderzoeksresultaten dat het aantal Wmo-aanvragen en de 

wachttijd voor een Wmo-voorziening toenam ten opzichte van het jaar ervoor. Inmiddels tekent deze lijn zich 

scherper af. Graag informeren wij u daarom over de oorzaken van de wachttijden voor een Wmo-aanvraag en de 

maatregelen die ons college heeft genomen om hier grip op te krijgen.  

 

Situatie 

Het afgelopen jaar laat een toename van 20% zien van het aantal Wmo-aanvragen ten opzichte van dezelfde 

periode in 2018. De toename is een logisch gevolg van de gewenste transformatie richting langer zelfstandig thuis 

blijven wonen. De formatie was hier echter nog niet op toegerust. Daardoor is een achterstand ontstaan van 283 
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Wmo-meldingen en aanvragen die nog niet in behandeling konden worden genomen. Daarvan zijn er 217 buiten 

de behandeltermijn van 8 weken gevallen.  

We hechten eraan om u te melden dat de continuïteit van zorg voor cliënten met een herindicatie niet in het geding 

is. Bij een nieuwe aanmelding  doen wij onze uiterste best deze zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. 

 

Oorzaken wachttijd 

De afgelopen 2 weken hebben wij een analyse gemaakt van de oorzaken van de wachttijd:  

 Het aanvraagproces wordt complexer en tijdrovender. Onze inwoners blijven steeds langer zelfstandig 

thuis wonen. Daarnaast is sprake van 'dubbele vergrijzing'. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers 

het deel 75-plussers toeneemt. Door deze tendens zien we bij bestaande Wmo-cliënten een toename van 

stapeling van diensten; 

 Wij zien een stijging van het aantal (enkelvoudige) aanmeldingen van cliënten boven de 75 jaar;  

 De invoering van het Wmo-abonnementstarief per 1 januari 2019 verklaart naar verwachting een deel van 

de stijging. Het is nu nog te vroeg om de omvang van dat effect exact te kunnen vaststellen; 

 Elk jaar is er sprake van een stijging van aanmeldingen in december. Dit omdat (91) Wmo-indicaties 

aflopen aan het einde van het kalenderjaar. Er moet dan (met terugwerkende kracht) een herindicatie 

plaatsvinden.  

 

Inlopen achterstand  

De ontstane wachttijden zijn in de afgelopen tijd zeer intensief besproken in het team. Er zijn adequate 

beheersmaatregelen getroffen, namelijk:  

 De formatie wordt tijdelijk uitgebreid vanwege bovengenoemde ontwikkelingen. Inmiddels is de werving 

van medewerkers gestart.  

 Er zijn concrete werkafspraken gemaakt over het versneld inlopen van de achterstand. De oudste 

meldingen pakken we daarbij met voorrang op, uitgezonderd de noodgevallen. Deze worden uiteraard met 

prioriteit in behandeling genomen. Ook richten we het proces van herindicatie slim in waardoor de 

indicaties volgend jaar gespreid aflopen.   

 

Wmo-cliënten 

Bij cliënten met een herindicatie loopt de hulp door; de herindicatie wordt met terugwerkende kracht afgegeven. 

Nieuwe aanmeldingen nemen we zo spoedig mogelijk in behandeling.  

Wij realiseren ons dat de achterstand gevolgen heeft voor de tevredenheid van (nieuwe) Wmo-cliënten over dit 

jaar. Daarom is er extra aandacht voor het behandelen van klachten. Inwoners die een klacht hebben over hun 

aanvraag kunnen deze het beste rechtstreeks indienen bij de gemeente. Dit heeft echter geen effect op de 

volgorde van behandeling van de aanmelding.  

 

Vervolg 

Vanzelfsprekend houden wij de situatie scherp in de gaten. Wij houden u op de hoogte over het vervolg. 

 

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

 

Integraal verkeersonderzoek Maarssenbroek   
Momenteel spelen er verschillende ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en winkelen rondom en in 

Maarssenbroek die van invloed zijn op de verkeersstromen.  

 

De gemeente Utrecht ontwikkelt twee nieuwe woonwijken; Haarrijn en Haarzicht. Deze wijken zullen deels 

aangesloten worden op de Burgemeester Waverijnweg. Daarnaast vinden er in Maarssenbroek zelf een aantal 

grote (woning)bouwprojecten plaats zoals Bisonspoor 2020, Planetenbaan, Het Kwadrant, Haagstede en wat 

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/klacht-indienen_223.html
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kleinere projecten zoals aan de Haarrijnweg. Dit in combinatie met de aanpassing van de Zuilense Ring kunnen 

gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming.  

 

Dit is een zorg die wij met de raad delen. Daarom voeren we dit jaar een integraal verkeersonderzoek uit, waarin 

de gevolgen van de bovengenoemde ontwikkelingen deel van uit maken. We informeren de raad over de 

voortgang. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt beoordeeld of en welke maatregelen nodig zijn voor 

een goede verkeersdoorstroming. 

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

 

Stand van zaken voorbereiding Provinciale Staten en 

waterschapsverkiezingen    
Woensdag 20 maart 2019 vinden gecombineerde verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten en 

de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. In onze gemeente zijn er twee waterschappen: het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht. Kiesgerechtigden kunnen die dag voor 

beide verkiezingen in een willekeurig stemlokaal hun stem uitbrengen in Stichtse Vecht. Dit kan van 7.30 tot 21.00 

uur in 1 van de 34 stembureaus in onze gemeente. In de RIB van 15 november 2018 hebben wij u geïnformeerd 

over stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de waterschapsverkiezingen en Provinciale Staten. En dat er geen 

verkiezingsborden meer worden geplaatst in Stichtse Vecht. In deze RIB informeren we u over onze voorbereiding 

op deze verkiezingen. 

 

Dag van de kandidaatstelling  

Maandag 4 februari was de dag van de kandidaatstelling. Politieke partijen die mee willen doen aan de Provinciale 

Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen hebben hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Provinciale 

Staten en de waterschappen. Op dinsdag 5 februari is bekend geworden welke politieke partijen meedoen aan 

deze verkiezingen en op welke kandidaten kan worden gestemd. 

Op 4 februari is ook bepaald welke kiezers deel mogen nemen aan de verkiezingen. Inwoners mogen stemmen als 

ze op 4 februari ingeschreven staan in de Basis Registratie personen (BRP) van onze gemeente. 

 

Stembureauleden  

We bereiden ons goed voor op de verkiezingen. Alle 217 stembureauleden zijn inmiddels ingedeeld over de 34 

stembureaus in onze gemeente. We organiseren ter voorbereiding voor de stembureauleden 3 instructieavonden. 

Stembureauleden zijn verplicht om een avond bij te wonen. Op de verkiezingsdag gaan alle stembureauleden na 

sluitingstijd van het stembureau tellen op lijstniveau. Deze voorlopige uitslag op lijstniveau wordt direct na de telling 

doorgegeven aan het ANP en andere media.  

 

Centraal tellen op 21 maart 

Uw raad heeft besloten deel te nemen aan het experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties om het tellen van de stemmen op partij- en kandidaatsniveau op een centrale locatie te doen. De 

kwaliteit van de tellingen is in Stichtse Vecht in orde. De gemeente doet mee aan het experiment omdat de 

verwachting is dat centraal tellen straks in de Kieswet verplicht wordt gesteld. Voor de gemeente een mooie kans 

om nu alvast ervaring op te doen. 

 

Centraal tellen levert ook voordelen op. De kans op fouten is kleiner en er wordt met een ‘frisse’ ploeg geteld. Voor 

stembureauleden is 20 maart een lange dag, daarom zetten we niet hen maar andere mensen in voor het centraal 

tellen.  

 

Het centraal tellen vindt plaats op donderdag 21 maart in de OVVO/ de Kroon sporthal, gevestigd op het Sportpark 

Daalseweide aan de Sportparkweg 9 in Maarssen. Voor het centraal tellen heeft de gemeente een oproep 

geplaatst om tellers te werven. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Er zijn nu voldoende tellers. In totaal gaan 66 
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tellers aan de slag die dag. Het tellen van de stemmen vindt in het openbaar plaats. Eenieder die dat wil kan een 

kijkje komen nemen. Ook de media nodigen we uit. Vrijdag 22 maart is de definitieve uitslag bekend.    

 

Spandoeken  

Er zijn 33 locaties voor spandoeken. Voor de aanvragen van spandoeken wordt de beschikbare capaciteit net als 

voorgaande verkiezingen evenredig verdeeld. Aanvragen voor de waterschapsverkiezingen en de Provinciale 

Staten moeten ingediend worden voor 14 februari. Aanvragen voor het Europees Parlement moeten ingediend 

worden voor 2 april. Dit kan bij de gemeente via info@stichtsevecht.nl. Daarna vindt evenredige verdeling plaats.  

 

Bezorging stempassen en kandidatenlijsten  

Vanaf 26 februari start de bezorging van de stempassen. Dit is een belangrijk communicatiemoment. Alle 

stemgerechtigde inwoners ontvangen bij hun stempas(sen) een brief van de burgemeester. Uiterlijk 6 maart zijn 

alle stempassen bezorgd.  

 

Op vrijdag 8 maart worden huis aan huis de kandidatenlijsten verspreid. De kiezer ziet op de lijst op wie hij kan 

stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Op de kandidaatlijsten treft de kiezer daarnaast meer 

praktische informatie aan om te kunnen stemmen.  

 

Communicatie 

Er is een communicatieplan opgesteld om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de komende verkiezingen. 

Omdat het hier om gecombineerde verkiezingen gaat is heldere communicatie essentieel. Op dit moment 

onderzoeken we welke mogelijkheden er nog meer zijn om dit goed onder de aandacht te brengen. Vooral ook 

omdat we nu voor het eerst helemaal geen verkiezingsborden in Stichtse Vecht plaatsen. Het geld hiervoor gaan 

we nu gebruiken voor extra communicatieacties. Op de planning staat in ieder geval dat we advertenties gaan 

plaatsen in de lokale kranten. Verder gaan we jongeren extra attenderen door vlak voor de verkiezingen nog een 

flyer naar hen te sturen. 

 

We zorgen in onze communicatieaanpak voor een mooie balans in offline en online communicatiemiddelen. Onze 

communicatie stemmen we af met de provincie en de 2 waterschappen (Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht). We sluiten ook aan bij de landelijke campagnes die zijn ontwikkeld.    

 

We zetten vooral in op onze online (sociale media)kanalen, denk aan de website 

www.stichtsevecht.nl/verkiezingen, Twitter, Facebook en Instagram. Via leuke (soms tegen betaling geplaatste) 

posts zullen we inwoners oproepen om te stemmen Ook informeren we ze over de inhoud van de verkiezingen en 

verwijzen we naar stemwijzers. 

 

Verkiezingsspecial 

Het is belangrijk dat we ook de inwoners bereiken die niet online zijn. Zo plaatsen we bijvoorbeeld vlak voor de 

verkiezingen in lokale kranten een 2 pagina’s grote verkiezingsspecial waarin we onze kiezers informeren over 

allerlei praktische zaken. Op 6 maart staat deze advertentie in de Vechtstroom en op 14 maart in VARnws. 

 

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

 

Aankoop Dr. Plesmanlaan 446   
De planvorming voor de ontwikkeling Daalsehoek ligt sinds 16 januari 2018 stil. De raadscommissie Fysiek Domein 

concludeerde destijds dat de planvorming nog niet besluitrijp was. Het raadsvoorstel is vervolgens door het college 

teruggetrokken. Hierbij werd aangegeven dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig 

met elkaar verweven waren dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden.  

 

http://www.stichtsevecht.nl/verkiezingen
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Een van die beslispunten was de aankoop van het perceel Dr. Plesmanlaan 466. Met de eigenaar was reeds een 

concept koopovereenkomst afgesloten met als ontbindende voorwaarde het beschikbaar stellen van het krediet 

door de raad.  

 

Het perceel ligt midden in het plangebied en is eigendom van stichting Reinaerde, Stichting Reinaerde wil graag 

duidelijkheid over deze overeenkomst. Het college gaat daarom vooruitlopend op verdere planvorming, de raad 

consulteren over een strategische aankoop en zal haar ook verzoeken om een investeringskrediet hiervoor 

beschikbaar te stellen. 

 

Het perceel betreft de Dr. Plesmanlaan 446 te Maarssen. Het pand is door Stichting Reinaerde lange tijd in gebruik 

gegeven als anti kraak. Inmiddels staat het pand bijna twee jaar leeg. Zodra de raad hier positief over beslist, wordt 

het perceel aangekocht. De intentie is om aansluitend het gebouw te slopen om verdere vernielingen of 

vandalisme te voorkomen. 

 

We benadrukken dat de mogelijk aankoop niet betekent dat we de ontwikkeling weer ter hand hebben genomen. 

Het is daarom nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming. Betrokken partijen 

worden hier te zijner tijd over geïnformeerd. 

 

De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan 

en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, 

buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap 

woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte. 

 

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

 

Uitwijktest van 26 januari geslaagd   
Op zaterdag 26 januari 2019 is er opnieuw een uitwijktest uitgevoerd in de brandweerkazerne te Maarssen. Deze 

test is succesvol verlopen. Over de voorgaande 2 testen hebben we u geïnformeerd in RIB04.  

De uitkomst van deze laatste uitwijktest bevestigt dat wij kunnen voldoen aan de wettelijke norm om de 

gemeentelijke basisregistraties bij calamiteiten binnen 48 uur operationeel te hebben op een uitwijklocatie. 

 

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

 

Uitrol omgekeerd inzamelen in Vreeland en 

Loenersloot    
In RIB#45 van 5 juli 2018 bent u geïnformeerd over het collegebesluit waarin de ondergrondse containers voor 

restafval voorlopig zijn aangewezen voor de kernen Vreeland en Loenersloot. Inmiddels is de inspraakperiode 

achter de rug en zijn de locaties definitief vastgesteld. In totaal betreft het 12 deellocaties voor ondergrondse 

containers met 17 containers voor restafval (13 in Vreeland en 4 in Loenersloot). Binnen enkele maanden zullen 

deze containers worden geplaatst.  

 

Inwoners van Vreeland en Loenersloot ontvangen een brief waarin wordt ingegaan op hun concrete situatie. 

Hiermee is voor Vreeland en Loenersloot het formele traject afgerond behoudens eventuele gerechtelijke 

procedures. In Loenersloot aan de Slotlaan zullen de 3 daar aanwezige bovengrondse verzamelcontainers worden 

vervangen door 6 ondergrondse afvalcontainers waardoor een mini milieustraatje wordt gecreëerd. In Vreeland en 

Loenersloot zullen in totaal rond de 800 minicontainers voor PMD worden uitgezet. Ook het buitengebied van 

Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot ontvangt binnenkort een container voor PMD. 

 

Zienswijzen 
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In totaal zijn er zes zienswijzen ingediend (alle 6 in Vreeland). Deze zienswijzen zijn, na intensief contact met direct 

betrokkenen waarbij uitgebreid is gekeken naar alternatieven, ongegrond verklaard.  De contacten met de 

gemeente zijn door de inwoners als erg plezierig ervaren omdat ze betrokken zijn bij de start van het proces, de 

locatiebepaling. Helaas konden we niet aan ieders wensen voldoen.  maar door het goed uit te leggen was er wel 

begrip bij de inwoners. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in zes zienswijzen. In deze gevallen konden wij niet 

tegemoetkomen aan het alternatief van de door hun aangedragen locatie, omdat net als bij vele andere 

alternatieve locaties ook hier ondergrondse kabels en leidingen lagen. De betrokken personen worden over het 

besluit over hun zienswijze geïnformeerd en eveneens geattendeerd op de beroepsmogelijkheid. 

 

Uitvoering 

De containers kunnen meteen door de inwoners worden gebruikt. Nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst 

worden de huidige minicontainers voor restafval omgewisseld voor minicontainers voor PMD. De inwoners van 

Vreeland en Loenersloot worden hierover door ons apart geïnformeerd. Daarnaast wordt, twee weken voordat de 

containers worden omgeruild, op iedere container een sticker geplakt waarop vermeld staat dat bij de 

eerstvolgende lediging de restafvalcontainer wordt ingeruild voor een PMD-container. Na 4 weken volgt na een 

nacontrole. De inwoners die de container de vorige keer niet hebben aangeboden, kunnen alsnog hun container 

omwisselen. Verder ontvangt iedere inwoner een brief met een persoonlijke pas waarmee op minimaal twee 

verschillende locaties restafval kan worden aangeboden en wordt een beschrijving gegeven van de werking van de 

containers.  

 

Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 

De uitrol van omgekeerd inzamelen vloeit voort uit het gemeentelijk Grondstoffenplan. Het project heeft een 

doorlooptijd tot en met 2022 waarbij in alle kernen van Stichtse Vecht omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd. 

Inmiddels gaan de we derde fase in en zijn de voorbereidingen gestart voor nieuwe inloopbijeenkomsten in Loenen 

a/d Vecht, Kerklaan en Nieuwersluis. De reacties van de inwoners in Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot zijn voor 

ons een opsteker dat de participatieve aanpak zijn vruchten afwerpt en de basis is voor draagvlak bij onze 

inwoners. Wij gaan dus door op deze weg! 

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

 

Jaarstukken gegevensbescherming en 

informatieveiligheid   
Op 29 januari 2019 heeft het college kennisgenomen van de jaarstukken gegevensbescherming en 

informatieveiligheid. Binnen de gemeente Stichtse Vecht is een onafhankelijke toezichthouder voor 

de bescherming van persoonsgegevens aangesteld in de vorm van een Functionaris voor de 

Gegevensbescherming (FG). Het college is op grond van de AVG verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens binnen de ambtelijke organisatie. Jaarlijks informeert de FG het 

college over de stand van zaken op het gebied van gegevensbescherming en informatieveiligheid. 

De jaarstukken (Verantwoording jaarplan 2018 en Jaaroverzicht datalekken 2018) zijn te vinden op het 

Bestuursinformatiesysteem. De bijlagen staan achter een slotje en zijn dus alleen zichtbaar voor raads-, 

commissie- en collegeleden (na inloggen). 

 

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

 

Particuliere grondaankoop collegelid 
Graag informeren wij uw raad over het feit dat wethouder Hetty Veneklaas en haar echtgenoot van plan zijn om, 

conform de nota Restgroen, een stukje snippergroen aan te kopen van gemeente Stichtse Vecht. Het snippergroen 

grenst aan hun eigen tuin.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-Bijlage-1-Verantwoording-jaarplan-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-Bijlage-2-Jaaroverzicht-datalekken-2018.pdf
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Volgens de Gemeentewet heeft een wethouder of raadslid voor de aankoop van grond van de gemeente een 

ontheffing nodig van Gedeputeerde Staten. Het verzoek hiervoor ligt inmiddels bij Gedeputeerde Staten.   

 

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

 

Ontwikkelingen maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen 
Graag informeren wij u over enkele belangrijke ontwikkelingen rond maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen (MOBW). In deze raadsinformatiebrief gaan we in op de uitkomsten van een onderzoek dat Hoeksma, 

Homans & Menting organisatieadviseurs BV (HHM) heeft uitgevoerd en dat cijfers over de doelgroep heeft 

opgeleverd. We leggen uit wat ambulantisering inhoudt en welke afspraken hierover zijn gemaakt in de regio. We 

zijn betrokken bij de inkoop van MOBW vanaf 2020 en leggen uit hoe dit in zijn werk gaat en tenslotte geven we 

aan hoe wij rond MOBW intensief samenwerken.  

 

Vanaf 2021 zijn wij verantwoordelijk voor MOBW 

Op 21 december 2017 heeft uw raad ingestemd met de ‘Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen U16’ (hierna: Regionale koers). Vanaf 2021 zijn ook de regiogemeenten, naast centrumgemeente Utrecht, 

verantwoordelijk voor MOBW. De kern van de Regionale koers is dat mensen die door psychische of 

psychosociale problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden 'thuis 

in de wijk'. Dat houdt in dat iemand een woning heeft, werk, een zinvolle dag-invulling en sociale contacten in de 

eigen wijk. Om dat mogelijk te maken, krijgen mensen de juiste professionele en informele ondersteuning. Daarbij 

hebben wij aandacht voor het individu: wat iemand kan en wil staat voorop. En wij hebben oog voor de omgeving: 

wij willen een prettige wijk voor iedereen.  

 

Onderzoek behoeften cliënten MOBW 

In juli 2018 heeft het onderzoeksbureau HHM het rapport “Zelfstandig wonen met begeleiding” afgerond naar de 

toekomstige huisvesting- en begeleidingsbehoefte in de U16 van bewoners die gebruik maken van beschermd 

wonen of maatschappelijke opvang. In het onderzoek zijn de locaties van zorginstellingen meegenomen, waarvan 

de cliënten in de toekomst mogelijk ambulant kunnen worden begeleid. Voorzieningen waarvan de verwachting is 

dat de cliënten omwille van veiligheid, overlast of hoog specialisme in de toekomst in een 24-uursvoorziening 

moeten verblijven, zijn buiten beschouwing gelaten. 

  

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: 

 Van de huidige cliënten wil 85% blijven wonen waar zij nu wonen; 

 Van deze  cliënten woont 50% nu in een zelfstandige woning van de instelling;  

 Het aantal cliënten dat zelfstandig woont, kan in de toekomst stijgen van 50% naar 80%, mits er voldoende 

passende woonruimte is en aan de basisondersteuning, zoals in de regionale koers maatschappelijke 

opvang en beschermd wonen U16 beschreven, is voldaan;  

 Er zijn in de U16 ruim 450 zelfstandige woningen extra nodig voor de ambulantisering; 

 De omvang en de momenten van begeleiding blijven ongeveer gelijk aan nu. In de toekomst wonen meer 

cliënten in de regio en daardoor verschuift de begeleiding (van Utrecht) naar de regio van 34% naar 46%. 

 

Wat betekent dit voor Utrecht West? 

 Uit de cijfers blijkt dat er 21 personen die nu buiten Utrecht West van een plek voor beschermd wonen 

gebruik maakt naar onze regio toe willen. Voor Stichtse Vecht zijn dat er 14; 

 De prognose is dat de komende jaren in Utrecht West 173 cliënten gebruik gaan maken van beschermd 

wonen (voor Stichtse Vecht: 67 personen). Door de ambulantisering verwachten wij deze cliënten zoveel 

mogelijk ambulant te gaan begeleiden in een eigen huis; 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-Bijlage-HHM-Eindrapportage-Ond-toek-huisv-en-begel-BW-U16.pdf


 

 
8 RaadsInformatieBrief  |   7 februari 2019 

 

  

1 juni 2012 

 In het rapport is de wachtlijst voor MOBW niet meegenomen. Voor Utrecht West is (nog) niet duidelijk 

hoeveel personen op deze wachtlijst staan. 

 

Ambulantisering 

Ambulantisering betekent het ’omklappen’ van zelfstandige instellingswoningen op naam van de cliënt én het 

verhuizen van cliënten van onzelfstandige woonvormen naar zelfstandige woningen. Het streven is deze 

ambulantisering te realiseren in de periode 2019-2023. 

De U16-gemeenten, zorgaanbieders en de corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht ( 

RWU) hebben aan de hand van het rapport met elkaar afgesproken dat zo veel mogelijk: 

 voorkomen wordt dat inwoners moeten verhuizen als gevolg van dakloosheid of psychische problematiek 

en: 

 als verhuizing toch noodzakelijk is, inwoners direct in een zelfstandige woning te huisvesten zodat direct 

gestart kan worden met definitief herstel. 

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er meer zelfstandige huisvesting komt en de ondersteuning in ambulante vorm 

wordt geboden. Hiertoe maken de U16-gemeenten, zorgaanbieders en de RWU de volgende, samenhangende, 

afspraken: 

 

1. Het aantal benodigde zelfstandige woningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

bedraagt in U16 de komende vijf jaar jaarlijks gemiddeld 600. Iedere Wmo-regio zal naar evenredigheid 

van het aantal ingestroomde cliënten per Wmo-regio bijdragen aan deze extra woningopgave. Gemeenten 

en corporaties stellen daartoe jaarlijks in de prestatieafspraken streefcijfers hieromtrent vast. Voor UW 

betekent dit dat jaarlijks 39 nieuwe woningen beschikbaar moeten komen. Voor Stichts Vecht gaat het om 

15 woningen per jaar;   

2. De U16-gemeenten, zorgaanbieders  en woningcorporaties stappen over naar woningtoewijzing voor 

instroom in plaats van uitstroom; 

3. De U16-gemeenten dragen zorg voor voldoende voorzieningen om de benodigde beschikbaarheid van 

zorg en ondersteuning te waarborgen; 

4. De samenwerkende partijen  zetten sterk in op  preventie om dakloosheid en het gebruik 24-

uursvoorzieningen zo veel mogelijk te voorkomen; 

5. De U16-gemeenten passen samen met alle betrokkenen bestaande afspraken op het gebied van 

huisvesting doelgroep MOBW aan; 

6. De U16-gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties monitoren gezamenlijk de implementatie en 

sturen zo nodig bij. 

 

Nieuwe inkoop MOBW 

Per 1 januari 2020 lopen de contracten van de gemeente Utrecht met MOBW aanbieders af. Centrumgemeente 

Utrecht heeft met het oog op de decentralisatie van MOBW  de U16 gemeenten gevraagd betrokken te zijn bij de 

inkoop. Besloten is om overeenkomsten aan te gaan voor de duur van 3 jaar met de mogelijkheid om dit in 

periodes van 2 jaar te verlengen, met een maximale looptijd van in totaal 9 jaar. Voor de regiogemeenten heeft dit 

als voordeel dat volgend jaar niet per regio  een  nieuw inkooptraject hoeft te worden gestart. Aanbieders krijgen 

hierdoor  voor een langere periode zekerheid, zodat zij ook met de gevraagde transformatieopgave aan de slag 

kunnen. Voor Utrecht West betekent dit dat wij van centrumgemeente Utrecht per 1 januari 2021 een overdracht 

van aanbieders krijgen die tot eind 2022 gecontracteerd zijn. In de overeenkomsten wordt voorzien in voldoende 

flexibiliteit om als Utrecht West de komende jaren de ambulantisering verder uit te werken en aan te sluiten op de 

lokale situatie. Deze flexibiliteit voorziet ook in het laten toetreden van nieuwe aanbieders en laten uitstromen van 

bestaande aanbieders. 

 

Lerend ontwikkelen 
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De veranderingen in het kader van de regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 zullen 

geleidelijk worden doorgevoerd. Wij willen regio-breed leren van experimenten. Door eerst kleinschalig te 

ontwikkelen en ervaring op te doen, zorgen wij voor een beheerste invoering op grotere schaal. Binnen de U16 zijn 

10 pilots benoemd die leerzaam zijn voor de gehele regio. Dit zijn vernieuwende projecten die een onderdeel van 

de regionale koers uitwerken. Deze projecten worden gemonitord en geëvalueerd zodat iedere U16-gemeente van 

deze experimenten kan leren. Voorbeelden van deze pilots zijn buurtcirkels voor informele zorg, zelfregiecentrum 

Enik voor persoonlijke ontwikkeling, beeldbellen voor begeleiding op afstand en Place2BU voor gemengd wonen. 

 

Communicatie 

Tijdens de voorbereiding op de besluitvorming over de regionale koers was de communicatie vooral gericht op 

gemeenteraden en Wmo-/participatieraden. In de huidige fase van de voorbereiding van de uitvoering, zijn de 

belangrijkste actoren waarop de communicatie wordt gericht bestuurders, managers, (beleids-)medewerkers 

gemeenten, medewerkers van zorgorganisaties, buurtteams en sociale wijkteams en woningcorporaties. 

 

In een volgende fase richten wij ons op de cliënten en omwonenden. Dit omdat het belangrijk is dat eerst de 

professionals goed op de hoogte zijn van de veranderingen en wat dit betekent, voor hun eigen werk en voor 

cliënten. Op die manier kunnen zij hun cliënten hier ook zorgvuldig op voorbereiden en vragen van cliënten 

beantwoorden, in de rol van intermediair. 

 

Wij vinden het belangrijk om te werken aan duurzaam draagvlak onder onze inwoners voor de veranderingen die 

ontstaan in de wijken en buurten door de uitwerking van  de Regionale koers. Wij zullen de communicatie met de 

omwonenden nog nader uitwerken en u hierover later informeren.  

 

In het eerste kwartaal van 2019 wordt voor de Utrecht-West gemeenten een raadsinformatiebijeenkomst 

georganiseerd. Op korte termijn zullen raads- en commissieleden hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

 

Tijdpad en samenwerking 

Het Rijk wil de decentralisatie van MOBW per 2021 doorvoeren, tenzij intussen blijkt dat dit nog niet verantwoord 

is. Deze valt dan samen met  de aanpassing van de Wlz en de herijking van alle verdeelmodellen in het sociaal 

domein. De gemeente Utrecht blijft minimaal tot 2021 verantwoordelijk voor de centrumgemeentetaken MOBW. De 

U16-gemeenten maken goede afspraken over de onderlinge samenwerking en de financiën, zodat de 

doelstellingen uit de Regionale koers worden behaald. In 2019 maken  de U16-gemeenten afspraken over onder 

andere de onderlinge taakverdeling, de inkoop van MOBW, de lokale ondersteuning in iedere gemeente en de 

afbouw van de centrumgemeentetaken en de opbouw van regiogemeentetaken.  

 

De gemeenten in Utrecht-West (de Wmo-regio) werken nauw samen om de voorbereiding op deze nieuwe taak zo 

optimaal mogelijk te kunnen invullen. Samen met de zorgaanbieders en corporaties bepalen we wat precies de 

opgave is voor onze regio en hoe we deze het beste kunnen realiseren. 

Iedere gemeente zal eind 2019, begin 2020 een lokaal Uitvoeringsplan aan de gemeenteraad voorleggen. Dit plan 

bevat een overzicht van alle gemaakte afspraken en een overzicht van wat al gedaan is en nog nodig is om op 1 

januari 2021 klaar te zijn om deze nieuwe doelgroep goed te kunnen opvangen.   

 

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

  

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

 

Bewonersavond bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa 

 Wanneer: 13 februari, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen 



 

 
10 RaadsInformatieBrief  |   7 februari 2019 

 

  

1 juni 2012 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op 

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

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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