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Kernbinding Loenen aan de Vecht  
 

Kernbinding betekent dat de gemeente, onder voorwaarden, voorrang aan de inwoners van een bepaalde kern 

geeft bij het toewijzen van vrijkomende woningen. Naar aanleiding van de motie over ‘kernbinding Loenen aan de 

Vecht’ d.d. 29 januari 2020 om ook de kern Loenen aan de Vecht als kleine kern aan te merken, heeft het college 

van B&W besloten om haar ‘Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 – gemeente Stichtse 

Vecht’ hierop aan te passen.  

 

De bindingsregel is hiermee vanaf maart 2020 ook van toepassing op de kern Loenen aan de Vecht. De overige 

kernen waar de bindingsregel geldt zijn: Nigtevecht, Loenersloot, Vreeland, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, 

Kockengen, Tienhoven en Oud- Zuilen. Voorwaarde is dat het percentage van woningen die lokaal worden 

toegewezen  binnen het wettelijk toegestane maximum van 25% voor lokale voorrang blijft. 
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Aanwijzing Inspectie aan de William Schrikker 

Stichting  
 

Op 12 februari 2020 is bekend geworden dat de William Schrikker Stichting (WSS) een aanwijzing heeft gekregen 

van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wij hebben hier kennis van genomen. Hierbij informeren wij u 

over de situatie. 
 
De IGJ heeft de aanwijzing gegeven omdat de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen 
onvoldoende is. De WSS is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en 
pleegzorg. In de Utrechtse regio’s is de WSS onderaannemer van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de Utrechtse regio’s zijn ca. 550 kinderen bij de WSS in begeleiding. 
Daarvan komen 21 kinderen uit Stichtse Vecht. 
 

Oordeel IGJ en opdracht aan WSS 
De IGj oordeelt dat de Raad van Bestuur van de WSS meer moet sturen op de benodigde kwaliteitsverbetering. De 
inspectie wil dat de WSS bij alle 7.500 kinderen (dit zijn landelijke cijfers) over wie zij een 
kinderbeschermingsmaatregel uitvoert, nagaat of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind goed in beeld 
zijn. Daarnaast moet men bij risico’s de juiste maatregelen nemen om de onveiligheid weg te nemen. De IGJ houdt 
toezicht op de kwaliteit van de uitgevoerde jeugdbeschermingsmaatregelen én de opvolging van die acties door de 
WSS naar aanleiding van de aanwijzing die de IGJ heeft opgelegd.  
 

Vervolg 
Vanuit opdrachtgeverschap wordt bovenregionaal nu actie ondernomen en gesprekken geïnitieerd met de WSS. 
Dit wordt teruggekoppeld aan de regio’s. Gezien het feit dat gemeente Stichtse Vecht accounthouder is van SAVE 
(Samenwerking tussen hoofdaannemer Samen Veilig Midden Nederland, WSS en Leger des Heils) voor de regio 
Utrecht West hebben wij ook direct contact gezocht met SVMN om te informeren naar de stand van zaken. De 
WSS heeft aan SVMN aangegeven dat elk dossier doorgenomen zal worden om de veiligheid van alle kinderen, en 
dus ook die van de Stichtse Vecht, te waarborgen. Zij zullen onderzoeken en beslissen of zij de juiste stappen 
hebben gezet. Zo niet, zullen zij hier direct naar handelen om volledig zicht te krijgen op de veiligheid.  
 

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

Toezicht op huisvesting vergunninghouders  
 

In het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) op de huisvesting van vergunninghouders beoordeelt de Provincie 

Utrecht de prestaties van de gemeente Stichtse Vecht. Tot halverwege 2019 stond de gemeente op de laagste 

trede van toezicht, het opvragen en valideren van informatie. Doordat er in de loop van 2019 achterstanden zijn 

ontstaan in de huisvesting van vergunninghouders, is de gemeente opnieuw onder actief toezicht van de Provincie 

gesteld (trede 2 van de interventieladder). Uw raad is hierover geïnformeerd in november 2019.  

Doordat de gemeente en de corporaties de nodige inspanningen hebben verricht om de achterstand weg te 

werken, is het gelukt om de achterstand van 17 vergunninghouders in november 2019 terug te brengen naar 4 

vergunninghouders. Dit is voor de Provincie aanleiding om ons op trede 2 van de interventieladder te laten staan.  

De nieuwe taakstelling in de eerste helft van 2020 is 20 vergunninghouders. Samen met de opgelopen achterstand 

in 2019, moet de gemeente dus 24 vergunninghouders huisvesten in de eerste helft van 2020. Na de eerste helft 

van 2020 zal de Provincie het toezicht opnieuw beoordelen. De Provincie geeft hierbij aan dat zij optimistisch is 

over de prestaties van de gemeente Stichtse Vecht en verwacht dat het toezicht in de loop van 2020 weer 

afgeschaald kan worden. 

De gemeente gaat eind februari met de corporaties, het COA en de Provincie in gesprek om te zorgen dat in 2020 

de nieuwe taakstelling plus de achterstand uit 2019 worden gerealiseerd.  

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

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming
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Economie Stichtse Vecht verlevendigen, innoveren 

en toekomstbestendig maken 
 

Om de lokale economie te stimuleren en te ondersteunen ontwikkelde de gemeente de afgelopen maanden samen 

met ondernemers een economisch uitvoeringsprogramma. Dit Programma Economie 2020 – 2023 is afgelopen 

week vastgesteld door het college. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is een levendige, 

innovatieve en toekomstbestendige economie.  

 

Het Programma Economie 2020-2023 geeft invulling aan de wens van het college om een vervolg te geven aan 

het Programma Economie 2015-2018. Beide programma’s geven uitvoering en slagkracht aan de Economische 

Visie Stichtse Vecht 2025. Het Programma 2020-2023 gaat verder op de resultaten van het vorige programma en 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere een versterkte samenwerking 

in Regio Utrecht, het opzetten van de omgevingsvisie en aandacht voor verduurzaming en vitaal platteland. Het 

programma omvat activiteiten gericht op de volgende drie doelen: een krachtig ondernemersklimaat, betere 

toekomstbestendigheid van economische gebieden en het verhogen van de aantrekkingskracht van de historische 

dorpen en recreatieve gebieden.  

 

Regionale samenwerking is belangrijk  
Het programma staat niet op zichzelf. Economische vraagstukken en maatschappelijke opgaven op het gebied van 

onder andere wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid overstijgen de gemeentegrenzen en vereisen een regionale 

aanpak. In de Regio Utrecht werken we samen aan het creëren van Gezond Stedelijk Leven voor inwoners en 

organisaties. Dit Programma Economie sluit aan op de koers van Gezond Stedelijk Leven in Regio Utrecht, zoals 

bij het Ruimtelijk Economisch Programma dat in de regio in de maak is. 

 

Samen aan de slag 

Het Programma Economie 2020 – 2023 is opgesteld in samenwerking met koepels van ondernemersverenigingen. 

Denk hierbij aan de Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht en het ZZP-platform Stichtse Vecht, maar ook aan 

ondernemers op specifieke bedrijventerreinen en uit centrumgebieden. Samen met deze ondernemers gaat  de 

gemeente aan de slag met de doelen van het programma.  

 

Toezegging aan de commissie Fysiek Domein 
Het Programma Economie 2020 – 2023 is met een peilnotitie besproken in de commissie Fysiek Domein van 7-1-

2020. De commissie heeft in haar algemeenheid ingestemd met de doelen van het programma. Betrokken 

ondernemers kregen vervolgens tot 1 februari de tijd om nog een laatste zienswijze in te dienen m.b.t. het concept 

programma. Er zijn door de ondernemers geen zienswijzen ingediend en daarom is het Programma Economie 

2020 – 2023 inhoudelijk niet aangepast.   

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

Jaarstukken gegevensbescherming en 

informatieveiligheid  
 

Op 18 februari 2020 heeft het college kennisgenomen van de jaarstukken gegevensbescherming en 

informatieveiligheid. Het college is op grond van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens binnen de ambtelijke organisatie. 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).  

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-10-Bijlage-Programma-Economie-Stichtse-Vecht-2020-2023.pdf
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Jaarlijks informeert de FG het college over de stappen die in de organisatie zijn gezet op het gebied van 

gegevensbescherming en informatieveiligheid. Ook in 2019 heeft de gemeente weer verdere stappen gezet om te 

kunnen (blijven) voldoen aan de AVG. Deze stappen lagen onder meer op het vlak van het uitvoeren van risico-

assesments (zogeheten DPIA’s), het veiliger mailen van bestanden met persoonsgegevens, het evalueren van de 

procedures op het gebied van de rechten van betrokkenen en het inzetten op het bewustzijn bij het werken met 

persoonsgegevens. 

 

De jaarstukken (Verantwoording jaaropdracht gegevensbescherming en informatieveiligheid 2019 en Jaaroverzicht 

datalekken 2019) en zijn opgenomen op het Bestuursinformatiesysteem. De bijlagen staan achter een slotje en zijn 

dus alleen zichtbaar voor raads-, commissie- en collegeleden (na inloggen). 

 

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

Bijeenkomstenkalender 
 

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

 

Commissie Fysiek Domein 

 10 maart, 19:30 uur 

 Waar: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen 

 

Commissie Sociaal Domein 

 10 maart, 19:30 uur 

 Waar: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB 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. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-10-Bijlage-1-Verantwoording-jaaropdracht-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-10-Bijlage-2-Jaaroverzicht-datalekken-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-10-Bijlage-2-Jaaroverzicht-datalekken-2019.pdf
http://www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/

