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Revitalisatie bedrijventerrein Portengense Brug 
Het College heeft onlangs besloten om voor de aanpak van revitalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen 

een 2-sporenbeleid te voeren.  

 

Voor de verdere uitwerking van het eerste spoor is nu het principebesluit genomen om als eerste  een 

uitvoeringsplan te maken voor het verbeteren van de openbare ruimte op bedrijventerrein Portengense Brug in 

Kockengen. De problemen met wateroverlast zijn daar dermate groot, dat er een plan gemaakt wordt voor het 

ophogen van de beide wegen op dit terrein, voor een goede afwatering en voor het vervangen van de riolering die 

meer dan 30 jaar oud is. Onderzocht zal worden of Waternet hier ook een rol in heeft of een bijdrage aan kan 

leveren. Zodra dit plan en de bijbehorende budgetten door uw raad zijn goedgekeurd, worden de gesprekken met 

de ondernemers over upgrading en verduurzaming van hun panden verder opgepakt in samenwerking met de 

ECUB. 

 

De volgende bedrijventerreinen waar het gesprek over revitalisatie mee aangegaan wordt, zijn Bedrijventerrein 

Maarssenbroek en Bedrijventerrein Angstelkade. Samen met Bedrijventerrein Portengense Brug, zijn dit de drie 

bedrijventerreinen die als meest kansrijk voor revitalisatie uit het draagvlakonderzoek van Parcmanagement BV 

gekomen zijn. 

 

----------------  
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Stand van zaken Werkbedrijf Stichtse Vecht   
Met deze RIB nemen wij uw raad mee in de gang van zaken op dit moment. 

Einde PAUW-bedrijven 

Op 26 september 2018 heeft uw raad ingestemd met het lokaal plan transformatie Wsw Stichtse Vecht. Daarmee 

heeft uw raad nadrukkelijk betrokkenheid getoond met de doelgroep beschut en uw steun uitgesproken om in 

Breukelen een locatie voor deze doelgroep open te houden. Mede door dit besluit is de gemeenschappelijke 

regeling PAUW-bedrijven op 1 januari jongstleden opgeheven. De gebouwen en de bij de gemeente Stichtse Vecht 

behorende bedrijfsonderdelen zijn overgedragen en in gebruik bij het gemeentelijk Werkbedrijf Kansis en 

KansisGroen. 

 

De overgang is voor de werknemers van voormalig PAUW-bedrijven zonder noemenswaardige vraagstukken 

verlopen. Inmiddels is de directeur-bestuurder door de RvC decharge verleend voor het kwartiermakerschap, 

inclusief de daarvoor gemaakte uitgaven. Tevens is de stuurgroep ontbonden. 

Nieuwe financiële ontwikkelingen 

Inmiddels is gebleken dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in de uitvoering van de Wsw door de gemeente. 

Voor de uitvoering van de Wsw ontving de gemeente in het verleden een specifieke uitkering van het Rijk. Deze 

uitkering gaat vanaf 2019, evenals de integratie-uitkering Sociaal domein, over naar de Algemene uitkering. De 

hoogte van de specifieke uitkering Wsw is gebaseerd op het aantal Wsw werk-nemers. Dit aantal is anders (lager) 

dan in het verleden is ingeschat. Op grond hiervan verwachten wij een neerwaartse bijstelling van de Algemene 

uitkering in de meicirculaire. 

 

Voorts zijn de salarissen van de Wsw-medewerkers die bij Stichtse Vecht in dienst zijn gekomen, over januari en 

februari 2019 betaald en is een betere inschatting te maken van de totale structurele loonkosten Wsw Stichtse 

Vecht voor dit jaar en de komende jaren. Gelet hierop is de verwachting dat deze post voor dit jaar en komende 

jaren bijstelling naar boven behoeft. 

  

Tenslotte is er een onverwachte tegenvaller te melden op het gebied van de loonkostensubsidie. In het bestand 

Wsw-medewerkers van Stichtse Vecht per 1 januari 2019 is een beperkt aantal Wsw-ers opgenomen die begeleid 

werken bij externe werkgevers. Deze bedrijven hebben recht op een loonkostensubsidie die door de gemeente 

wordt verstrekt. Deze loonkostensubsidie is niet in de begroting van Stichtse vecht voorzien. 

 

Tekorten sociaal domein 

In RIB65 heeft het college u al geïnformeerd over de tekorten in het sociaal domein die overal in het land zijn 

ontstaan vanaf 2017. Ook Stichtse Vecht kent deze tekorten en we hebben geconstateerd dat de transformatie, 

zoals we deze voor ogen hebben, trager op gang is gekomen dan verwacht. Dit is o.a. te wijten aan de complexiteit 

van de vraagstukken en veranderende omstandigheden, zoals het beëindigen van de Gemeenschappelijk 

Regeling PAUW.  

 

Ten aanzien van dit dossier was de aandacht voornamelijk gericht op het vinden van een passende oplossing voor 

de kwetsbare doelgroep. Nu deze oplossing een feit is in de vorm van Kansis, kan de transformatie ook daar 

worden ingezet. Zoals u weet is met het oog daarop het college aan het onderzoeken op welke wijze er synergie 

kan worden gevonden in de samenwerking tussen Kansis en de andere delen van het sociaal domein. 

 

Indien de bovenstaande ontwikkelingen leiden tot bijstellingen van de begroting, zal moeten worden bezien op 

welke wijze binnen en buiten de bewuste programma’s een bijdrage geleverd kan worden. Binnen het sociaal 

domein kan daarbij aangesloten worden op de lijn die met de raad is afgesproken in de ontwikkeling van een 

overzicht van financiële maatregelen. Deze maatregelen worden aan de raad aangeboden, gekoppeld aan de 

kadernota 2020, om daarmee een integrale afweging te kunnen maken. Tot deze maatregelen behoren o.a. 
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manieren om de vraag te verminderen, het voorzieningenniveau te versoberen en kosten te reduceren. Het college 

blijft hier de komende periode met de raad over in gesprek. 

 

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

 

Portefeuilleverdeling college B&W   
Nadat de raad op 5 maart 2019 de heer Van Dijk tot wethouder heeft benoemd, is het college op 6 maart voor het 

eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Tijdens dit zgn. 'constituerend beraad' zijn de portefeuilles 

verdeeld en de vervanging van de burgemeester en de onderlinge vervanging van wethouders geregeld. Op de 

website treft u het volledige overzicht van de portefeuilleverdeling aan.  

 

Daarnaast is ook de projectenlijst door het college vastgesteld.  Bij de verdeling van de projecten is uitgangspunt 

geweest een logische aansluiting bij de actuele inhoud en een juiste aansluiting op de portefeuilles. In het overzicht 

met projecten, die u hierboven tevens als link aantreft, is daar rekening mee gehouden. 

 

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

 

Verkennen slimme logistiek (‘hub’) Stichtse Vecht    
Uw raad heeft op de raadsvergadering van 18 december 2018 de volgende motie aangenomen: Motie – 

Verkennen slimme logistiek (‘hub’) Stichtse Vecht e.o.  

 

Hierbij informeren wij u op welke wijze de motie stap voor stap zal worden uitgevoerd. Het college heeft deze 

startnotitie vastgesteld, waarin een context wordt geschetst voor een onderzoek naar kansen voor slimme en 

schone logistiek in Stichtse Vecht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten die elders (onder meer in de stad 

Utrecht) ontwikkeld zijn. Vervolgens wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen geschetst. Tot slot wordt dit plan 

van aanpak uitgewerkt in concrete activiteiten incl. begroting van externe kosten. De doorlooptijd van het project is 

ongeveer vier maanden vanaf de startbijeenkomst. Dat betekent dat nog voor het zomerreces de resultaten van 

het onderzoek aan u kunnen worden gepresenteerd.  

 

Kernbegrippen in de motie  

• met slimme logistiek/een hub zorgen voor:   

 minder zwaar verkeer in de kernen  

 versterking economisch klimaat   

• kansen voor slimme logistiek onderzoeken vanuit een regionale focus (buurgemeenten, U10)  

• draagvlak bij ondernemers voor een slimme logistieke oplossing is cruciaal; vanaf de start is ‘samen 

optrekken’ gewenst  

 

Slim en schoon 

Naast slimme logistiek is ook schone logistiek een hot issue in de wereld van het goederenvervoer (onder andere 

door toedoen van het Klimaatakkoord). Het is daarom logisch de scope van de motie te verbreden tot ‘slim en 

schoon’. Dit is in lijn met de geest van de motie, waarin elektrisch vervoer in de toelichting genoemd wordt. In het 

verlengde van ‘schoon’ ligt een extra kans in het aandacht geven aan mogelijkheden voor circulaire logistiek 

(grondstofdenken).  

  

Er is naar alle waarschijnlijkheid ook subsidie beschikbaar voor zowel dit onderzoek als de uitvoering van de 

maatregelen. Een deel van de kosten kunnen dan extern worden gefinancierd met subsidie. Een verdere 

detaillering van het project vindt u terug in de startnotitie: Slimme en schone logistiek in Stichtse Vecht. 

 

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

https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/persberichten_42531/item/portefeuilleverdeling-college-bw-op-onderdelen-gewijzigd_69916.html
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/--meer-over-het-college-van-bw/Projectenoverzicht
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-13-Bijlage-Startnotitie-slimme-logistiek-en-hub-Stichtse-Vecht.pdf
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Bestedingsplan Onderwijsachterstandenbeleid 2019   
Gemeenten hebben de taak om onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te voorkomen en te bestrijden. Er 

komen extra taken op de gemeente af en er is een nieuwe verdeelsleutel voor de Rijksbijdragen. Daardoor krijgt de 

gemeente in ieder geval voor 2019 € 300.000 extra.  

 

Ons college heeft op 5 maart het bestedingsplan Onderwijsachterstandenbeleid voor deze extra gelden 

vastgesteld. Een gedeelte van deze gelden (€ 95.000) wordt al in 2019 besteed. Het resterende deel (€ 200.000) 

wordt doorgeschoven naar 2020 omdat de daadwerkelijke kosten ook pas dan worden gemaakt. 

 

Extra taken  

Van het extra geld worden de volgende opgelegde taken vanuit het Rijk uitgevoerd:  

• Urenuitbreiding voorschoolse educatie naar 960 uur voor peuters van 2,5 tot 4 jaar per 2020 

• Kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie door inzet hbo’ers per 2022 

Ons beleid moet hierdoor worden aangepast. Dat doen we samen met de kinderopvangorganisaties die 

voorschoolse educatie in onze gemeente aanbieden.  

 

Bestedingsplan 

In het bestedingsplan Onderwijsachterstandenbeleid staat hoe wij dit extra geld (totaal € 300.000) gaan inzetten. 

Het bestedingsplan draagt bij aan goede ontwikkelmogelijkheden voor onze jeugd. Wij willen alle peuters gelijke 

kansen bieden zodat iedereen mee kan doen.  

 

De extra gelden voor onderwijsachterstanden betreffen geoormerkt geld en zullen in de eerstvolgende 

bestuursrapportage en kadernota meegenomen worden. Onderstaand bestedingsplan geeft weer waaraan in 2019 

de extra middelen worden besteed.  

 

Bestedingsplan 2019 OAB 

Opleiding VVE € 50.000 

Begeleiding VVE 16 uur advies € 15.000 

Stimuleringsbudget voor Kinderopvang 16 

uur VVE 

€ 20.000 

Onderzoek reguliere peuters naar 8 uur  € 10.000 

Totaal € 95.000 

De kosten kunnen volledig worden gedekt uit de toename in de Rijksbijdrage ‘specifieke uitkering 

Onderwijsachterstandenbeleid 2019’.   

 

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

  

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

 

Informatiebijeenkomst Stichting Leergeld 

 7 maart, 16:00 uur 

 Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen 

 

Bewonersavonden over beleid voor zonnevelden in Stichtse Vecht 

 13 maart, 19:30 uur 

 Waar: Zaal Irene, Wagendijk 43, Kockengen 
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Adviescommissie bezwaarschriften 

 13 maart, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen 

 

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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