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Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Recentelijk is er een bericht verschenen in de landelijke media waarin wordt ingegaan op het proces ‘strategische 
keuzes’. Hierin wordt een verband gelegd tussen een 20% verhoging deelnemersbijdrage en het ontbreken van 
een structureel evenwicht op de begroting. De werkelijkheid ligt echter veel genuanceerder. Het dagelijks bestuur 
is in procedure om te komen tot de kadernota 2019-2022. Deze nota zal dieper ingaan op de gemaakte 
strategische keuzes. De gemeente monitort de procedure en wacht de aanbieding van deze kadernota af om een 
advies aan u raad voor te leggen. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een gewijzigde 
procedure gevolgd en zal de kadernota tezamen met de ontwerpbegroting worden aangeboden in april of mei.  
 

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

 

Life Cycle Cost-berekening voor Vechtbruggen 
In 2017 is de renovatie van de Vechtbrug Breukelen on hold  gezet, aanleiding was de huidige toestand  en de 
investering in onderhoud afgezet tegen de rest levensduur van de brug. Voor de Vechtbrug Breukelen is een Life 
Cycle Cost-berekening (LCC) gemaakt. 
 
De toestand van de Vechtbrug Breukelen is voor ons aanleiding om in een breder scope alle vechtbruggen nader 
te inspecteren en voor iedere brug een LCC-berekening uit te laten voeren. De uitkomst van de inspectie en LCC-
berekening moeten leiden tot een meer jaren onderhouds- en vervangingsprogramma voor alle Vechtbruggen. 
De LCC berekening zal voor iedere brug 3 opties weergeven, in de tijdlijn van 100 jaar. 
• Kleinschalige onderhoud/renovatie, waar bij de levensduur word verlengd tot einde theoretische levensduur, al 

dan niet met een functie beperking. 
• Grootschalige renovatie, de levensduur wordt aanzienlijk verlengd al dan niet met functie beperking. 
• Vervanging, de brug wordt vervangen met een ontwerplevensduur van 100 jaar. 
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In de berekening worden alle kosten voor 100 jaar weergegeven, ook worden het aantal onderhoudsmomenten en 
kosten voor tijdelijke bereikbaarheid, beheer en dagelijks onderhoud kosten weergegeven. De uitkomst van de 
LCC-berekening zijn naar verwachting in april 2018 beschikbaar. Wij zullen uw raad daar over informeren. 
 

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

Dienstverlening in 2017: minder telefoon en meer 
gebruik van digitale kanalen 
Inwoners van Stichtse Vecht kiezen steeds vaker voor digitaal contact met de gemeente. Dat gebeurt vooral via de 
website, sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp en de e-mail. Ook is er een toename van het aantal 
producten en diensten dat online wordt aangevraagd. Uit doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat er 
veel waardering is van de klant. De dienstverlening scoort in 2017 net als in het jaar daarvoor een 8,6. 
 
Het belangrijkste online kanaal van de gemeente blijft de website. In de RIB van 15 december 2017 over 
communicatie en dienstverlening hebben wij u onder andere geïnformeerd over de bezoekersaantallen van onze 
website. Hierin is melding gemaakt dat er tot 1 december 2017 357.000 ‘ unieke’ bezoekers waren op 
www.stichtsevecht.nl. Uit de statistieken blijkt dat het aantal bezoekers op de site in geheel 2017 is gestegen met 
in totaal 520.000 bezoeken. Een stijging van 19% ten opzichte van 2016.  
 
Via 70 online formulieren zijn er meer dan 23.500 producten of diensten aangevraagd, 6.000 meer dan het jaar 
daarvoor. Alleen op het onderwerp afval zijn al meer dan 14.000 producten aangevraagd. Burgerzaken heeft ruim 
5.000 online aangevraagde producten, waarvan ruim 2.500 verhuizingen betreffen.  
 
In 2017 zijn 6.500 WhatsApp berichten binnen gekomen. Ook weten inwoners de gemeente te vinden via de 
sociale mediakanalen Facebook (4.600 berichten ontvangen) en Twitter (1.500 tweets ontvangen).  
 
De gemeente ziet ook een toename in de ontvangen e-mails. Er zijn 16.800 e-mails verstuurd naar het mailadres 
info@stichtsevecht.nl. Dat is 2.800 meer dan in 2016. 
 
Vandaag ontvangt u een persbericht over de totale gemeentelijke dienstverlening in 2017 in cijfers. 
 

 
 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
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