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Stichtse Vecht continueert deelname aan 

regiomarketing internationaal toerisme 
Sinds 2016 neemt Stichtse Vecht als een van 19 gemeentes deel aan de regiostrategie internationaal toerisme 

Utrecht, waaraan ook de provincie Utrecht bijdraagt. Recent is de aanvraag gehonoreerd om ook voor 2020 en 

2021 onze deelname te contineren.  

 

Tien marketingorganisaties in de regio voeren gezamenlijk de strategie uit met een regio-coördinator als centraal 

aanspreekpunt. De organisatie Marketing Gooi & Vecht is het regulier aanspreekpunt voor de gemeente Stichtse 

Vecht.  

 

Door gezamenlijk te investeren in internationaal toerisme zorgt deze samenwerking voor meer internationale 

zichtbaarheid van de regio Utrecht. Met als doel om nieuwe bezoekers aan te trekken en bezoekers die al in de 

regio zijn te spreiden door de regio. Hiermee stimuleren we combinatiebezoek, verhogen we het bezoek en 

verlengen we de verblijfsduur. 
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In 2018 en 2019 zijn al diverse middelen gecreëerd die via campagnes zijn ingezet om de regio als bestemming 

bekender te maken. De strategie richt zich op de doelgroepen ‘Urban Travellers’ met interesse in citytrips en 

cultuur, en ‘Traditionals’ met interesse in erfgoed, fietsen en wandelen. Dit zijn reizigers uit omliggende landen 

zoals België, Duitsland, Spanje, Italië en Engeland. Deze doelgroep past bij de gewenste kwaliteitstoerist die in 

kleinschalig verband onze gemeente en regio bezoekt. 

 

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

 

Pilot Cultuurmakelaar   
In het collegewerkprogramma 2018-2022 wordt als voortvloeisel uit het document ‘Ambitie voor Cultuur’ het 

inzetten van een cultuurmakelaar genoemd. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 wordt als pilot, voor 1 

jaar een cultuurmakelaar aangesteld die vanuit Stichting Het Vechtsnoer gaat werken. De cultuurmakelaar wordt 

ingezet voor het verbinden en stimuleren van culturele initiatieven.  

 

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

  

Zogwetering   
Op 29 januari 2019 heeft u ingestemd met het vestigen van een voorkeursrecht op de kadastrale percelen 

Maarsseveen sectie A nummer 4048, 2904 en 4814. De wet voorkeursrecht gemeenten schrijft voor dat de 

gemeente na het vestigen van een voorkeursrecht binnen een termijn van drie jaar een structuurplan vaststelt. 

Gebeurt dit niet binnen een termijn van drie jaar, dan vervalt de WVG. Om binnen drie jaar een structuurplan te 

kunnen vaststellen moet het project opgestart worden.  

 

Het college heeft op 12 maart het startdocument vastgesteld waarin het proces voor het project Zogwetering staat 

omschreven. De eerste stap is het maken van een Nota van Uitgangspunten (NvU). Uw raad moet uiteindelijk het 

NvU vaststellen als ruimtelijk kader. De volgende stap is het vertalen van de NvU in een stedenbouwkundig 

structuurplan. Dit plan moet binnen drie jaar worden vastgesteld door uw gemeenteraad.  

 

De gemeente is trekker van dit project. Dit geeft kansen om creatieve vormen van participatie in te zetten. Te 

denken valt aan: nieuwe digitale vormen van participatie, aansluitend bij de participatie try-out van de 

Omgevingswet. Mogelijk kan dit project dienen als een voorbeeld pilot.    

 

Een aantal stakeholders heeft al kennisgenomen van het voorkeursrecht en hierover hun zorgen geuit. Dit zijn de 

Bewonersvereniging Zogwetering, Dichters en Lanen en de scouting. In het kader van de participatie worden zij 

naast de andere nog vast te stellen stakeholders in ieder geval in vroeg stadium betrokken bij de toekomstige 

invulling. Portefeuillehouder Ruimte, Milieu en Duurzaamheid is door het college als projectwethouder 

aangewezen.  

 

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

 

Standplaatsenbeleid geactualiseerd   
Het College heeft op 19 maart 2019 de Beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019 vastgesteld, in lijn met 

de variant waar het merendeel van uw commissieleden mee instemde tijdens de commissievergadering van 9 

oktober 2018.   

 

Standplaatsen zijn het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats verkopen of 

afleveren van goederen of diensten, vanuit een kraam, wagen of tafel. Er was aanleiding om het 

standplaatsenbeleid uit 2013 te herzien. De veranderingen op hoofdlijnen in het nieuwe beleid zijn : 

1. Invoering van een maximum van twee dagen per week, per branche, per locatie 

2. Invoering van maximaal 25m2 oppervlakte voor een standplaats 
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3. Tariefdifferentiatie voor het precariotarief per 1-1-2020: verlaging van het tarief voor de kleine kernen en 

een lichte verhoging voor de grote kernen. Bij de jaarlijkse vaststelling van de belastingtarieven voor 

volgend jaar zal uw raad ook deze tarieven vaststellen. 

4. Nieuwe toekenningsprocedure naar aanleiding van recente, landelijke jurisprudentie: een vergunning die 

vrijkomt wordt kenbaar gemaakt op o.a. de website van Stichtse Vecht. Degene die reeds een standplaats 

binnen de gemeente inneemt, heeft geen standaard voorrang meer als er meerdere aanvragen zijn. 

 

De beleidsregel treedt vanaf 1 april 2019 in werking en vervangt de beleidsregel uit 2013. De beleidsregel is in te 

zien op www.stichtsevecht.nl onder ‘Standplaats aanvragen’ en vanaf 1 april ook te raadplegen via 

www.overheid.nl.  

 

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

 

Resultaten pilot onderzoeksproject ‘Datagedreven 

beleid in het Sociaal Domein’   
Zoals in de RIB #01 van 10 januari dit jaar is aangekondigd, informeren wij uw Raad graag over het 

onderzoeksproject ‘Datagedreven beleid in het Sociaal Domein’. Het onderzoeksproject valt binnen Programma 

Datagedreven Werken. Datagedreven Werken houdt in dat de gemeente data-analyses uitvoert die ondersteunend 

zijn aan (beleids)beslissingen. Hierdoor is de gemeente in staat om haar dienstverlening aan de inwoners verder te 

verbeteren. Deze pilot heeft daar meer inzicht in gegeven.  

 

Waar ging de pilot over? 

Binnen de gemeente Stichtse Vecht leeft de vraag naar meer inzicht in de mensen die hulp en zorg ontvangen 

vanuit de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening. Met als doel passende en snellere 

(preventieve) hulp in te zetten.  

 

We hebben samen met de Utrecht Data School (UDS) - onderdeel van de Universiteit Utrecht - de populatie binnen 

het Sociaal Domein onderzocht. Er is nauw samengewerkt met de UDS. De UDS is geïnteresseerd in de effecten 

van data op de samenleving en beschouwt daarbij naast de mogelijkheden, ook de risico’s. Er is in kaart gebracht 

welke verschillende groepen inwoners in het Sociaal Domein te onderscheiden zijn en welke kenmerken (bijv. 

leeftijd, geslacht, afname bepaald product) bepalend zijn voor een stapeling van regelingen binnen het Sociaal 

Domein. Deze resultaten worden in het verslag ‘Datagedreven werken in de gemeente Stichtse Vecht: een 

exploratief data-onderzoek binnen het Sociaal Domein’ besproken. Dit verslag staat in het raadsinformatiesysteem. 

 

Met deze pilot is een begin gemaakt met de toepassing van geavanceerde data-analyse technieken op interne 

data. Het is een voorbeeld voor wat mogelijk is en daarom wordt benadrukt dat dit slechts een begin is. De 

aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek, zijn ook te vinden in het raadsinformatiesysteem. Deze pilot dient 

dan ook als startpunt voor het vervolgproject dat de gemeente nu aan het voorbereiden is. Te zijner tijd wordt uw 

Raad hier ook over geïnformeerd.  

 

Wat is er geleerd over het proces tijdens het onderzoeksproject? 

Om zorgvuldig om te gaan met privacy en ethische aspecten, heeft de UDS ‘De Ethische Data Assistent’  

ontwikkeld (https://dataschool.nl/deda). Deze tool is ook toegepast tijdens dit onderzoek.  

 

Naast leren van onderzoek op het gebied van datagedreven beleid ontwikkelen, hebben we ook veel geleerd over 

de benodigde samenwerking van verschillende disciplines binnen de organisatie. Zo is deze samenwerking tussen 

het onderzoeksteam en de experts essentieel gebleken. Data-analisten en de experts uit het Sociaal Domein 

complementeren elkaar bij het in kaart brengen van de problematiek en het uitvoeren van de analyses. 

 

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/standplaats-aanvragen_329.html
www.overheid.nl
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-15-Bijlage-Verslag.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-15-Bijlage-Verslag.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-15-Bijlage-aanbevelingen-onderzoek-samenvatting.pdf
https://dataschool.nl/deda
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Ook is de gemeentelijke organisatie mede naar aanleiding van dit onderzoek, gestart met het vernieuwen van de 

verordening en regeling over de Basisregistratie Personen (BRP) en het aanvraagproces voor de levering van 

gegevens. Deze nieuwe regeling wordt aan u voorgelegd. 

 

Hoe nu verder? 

De resultaten van deze pilot zijn een eerste aanzet voor meer pilots en data-projecten. Het is een nieuwe methode 

om beleidsvorming- en evaluatie mee te ondersteunen waarmee we onze inwoners betere dienstverlening kunnen 

gaan bieden.  

 

Omdat er meer gemeenten momenteel ook zich bezighouden met dit onderwerp, biedt het Stichtse Vecht de 

mogelijkheid tot samenwerking met en leren van deze gemeenten. 

 

Achtergrond 

Datagedreven werken is opgenomen in de gemeentelijke ‘Visie 2020: DOE’. Om deze visie te kunnen realiseren 

zijn dit soort pilots noodzakelijk en worden experimenten gestimuleerd. Vanuit VNG Realisatie wordt dit kracht 

bijgezet door te benadrukken dat gemeentelijk Nederland zich in een experimentele fase bevindt op dit gebied. En 

dat juist deze fase noodzakelijk is om de volgende stap te kunnen zetten. De oproep vanuit VNG Realisatie luidt 

dan ook: ‘durf te experimenteren!’ (VNG meetup XL, 7 maart 2019).  

 

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

 

Tussenevaluatie na 1 jaar nota Een Sterke Basis   
In november 2017 heeft uw gemeenteraad de nota Een Sterke Basis vastgesteld. Tegelijkertijd heeft u budget 

beschikbaar gesteld om in de jaren 2018 en 2019 projecten uit te voeren en initiatieven van inwoners te honoreren. 

In de nota Een Sterke Basis (ESB) is beschreven dat we een tijdelijke impuls aan kansrijke projecten en initiatieven 

uit de samenleving geven, die met oog op preventie en vroegsignalering bijdragen aan het versterken van de zelf- 

en samenredzaamheid. Voor deze projecten uit de samenleving die geld kosten, is voor twee jaar een budget 

beschikbaar gesteld. Met dit pakket dagen we onze partners en de inwoners uit om de transformatie-opgave zelf 

op te pakken. 

 

In 2018 zijn diverse organisaties en samenwerkingspartners gestart met de projecten Een Sterke Basis en ook is 

een aantal initiatieven ingediend. Het overgrote deel van de projecten uit ESB loopt gedurende 2 jaar. Het is na 

één jaar tijd om een tussentijdse balans op te maken. Ook voor de gehonoreerde initiatieven doen we dit. Dit is 

gedaan aan de hand van de in de nota ESB vastgestelde criteria: 

 Effect voor de inwoner 

 Product 

 Proces 

 Middelen 

Per project en initiatief is aan de hand van deze 4 criteria de stand van zaken na 1 jaar beschreven in deze 

rapportage. 

 

In bijgevoegde factsheet krijgt u in vogelvlucht een eerste indruk van de stand van zaken en opbrengsten na 1 jaar 

projecten en initiatieven Een Sterke Basis. 

 

Ervaringen en leerpunten tot nu toe 

De nota Een Sterke Basis is voor de gemeente Stichtse Vecht een vernieuwende manier van werken om op een 

laagdrempelige manier een stevige impuls te kunnen geven aan projecten en initiatieven vanuit de samenleving. 

Een vernieuwende manier van werken betekent echter ook dat niet altijd alles loopt zoals gepland. Uit het eerste 

jaar van de nota Een Sterke Basis hebben wij de volgende ervaringen en leerpunten opgehaald. Deze nemen wij, 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-15-Bijlage-Tussenstand-nota-ESB-na-1-jaar-maart-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-15-Bijlage-Factsheet-nota-ESB-2018.pdf
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waar mogelijk, mee in het tweede uitvoeringsjaar van de nota én het zijn uiteraard leerpunten voor de toekomst, 

mochten we weer op een zelfde manier een impuls willen geven aan projecten en initiatieven uit de samenleving.   

 

 Veel activiteiten zijn uitgevoerd. Het blijkt dat niet alles wat van tevoren is bedacht, kan worden uitgevoerd. 

Soms heeft dit te maken met inhoudelijke aspecten en blijkt de inhoud van een project toch niet voldoende 

aan te sluiten bij behoeften en wensen van de doelgroep. Soms komt de noodzakelijke samenwerking 

tussen partijen (nog) niet (voldoende) tot stand. 

 In enkele gevallen heeft gaandeweg bijstelling plaatsgevonden, in een andere situatie is een project 

gestopt of niet gestart en wordt gekeken naar een eventuele alternatieve invulling. 

 Een aantal projecten heeft een langere aanlooptijd voordat zij van start is gegaan, dan van te voren 

verwacht. Deze projecten zijn in 2018 gefinancierd en lopen door in 2019. Zo zal ook een aantal projecten 

en initiatieven worden gefinancierd in 2019 en doorlopen in 2020. Dit komt mede doordat de nota Een 

Sterke Basis uiteindelijk in november 2017 is vastgesteld. Het was voor onze partnerorganisaties niet 

mogelijk op 1 januari 2018 van start gaan. 

 De gemeentelijke (financiële) cyclus is ingericht per kalender jaar. Doordat de looptijd van projecten en 

initiatieven vaak over kalenderjaren heen loopt, past dit niet altijd goed in de gemeentelijke (financiële) 

verantwoordingssystematiek. Binnen en buiten ‘botsen’ dan met elkaar. Dit is op te lossen door de looptijd 

realistisch neer te zetten in de beschikking (waarbij wél het geld in het begrotingsjaar in kwestie wordt 

overgemaakt) en ook de verantwoordingsdatum mee te laten schuiven. 

 Ten tijde van het opstellen van de nota Een Sterke Basis, heeft de gemeenteraad aangegeven graag 

inzicht te willen krijgen in de (maatschappelijke) effecten die de projecten en initiatieven sorteren.  

Daartoe is bij elk project en initiatief beschreven op welke wijze de effecten zo goed mogelijk in beeld 

worden gebracht. Wederom blijkt dat het lastig is om deze effecten te meten, zeker wanneer het om een 

pilot gaat. 

Wat wel goed in beeld te brengen is, zijn de negatieve effecten die optreden wanneer we de 

verantwoordingslast vergroten. Door meer én meer gedetailleerde verantwoordingsinformatie vanuit 

projecten en initiatieven te vragen, kunnen minder uren worden besteed aan de echte inhoud en wordt 

daardoor het beschikbare budget minder effectief en efficiënt ingezet. Om die reden wordt de 

verantwoordingslast niet verhoogd. 

Daarbij komt dat er vaak langere tijd nodig is om de (maatschappelijke) effecten van onze investeringen te 

laten zien. 

 Het monitoren van effecten is ook een lastig aspect bij met name de kleinere projecten en initiatieven. Het 

evalueren aan de hand van de 4 in de nota vastgestelde criteria, is voor sommige initiatieven relatief zwaar 

in relatie tot de (financiële) omvang van het initiatief. Het is het overwegen waard om de wijze van 

verantwoorden te verlichten voor de kleinere projecten en initiatieven. Bijvoorbeeld door het instellen van 

een drempelbedrag waaronder slechts een korte terugkoppeling en impressie wordt gegeven van het 

initiatief. Dit sluit aan bij de verantwoordingssystematiek die door het subsidiebureau wordt gehanteerd. 

 Het Initiatievenbudget Een Sterke Basis is op diverse momenten en op diverse manieren onder de 

aandacht gebracht bij potentiele aanvragers. Dit heeft in 2018 een vijftal initiatieven opgeleverd dat in dat 

jaar van start is gegaan. Van het beschikbare budget van € 100.000,- is ruim € 55.000,- benut. € 45.000,- 

is dus over en is niet aan initiatieven besteed. 

Dit roept vragen op als: 

 Zijn er (andere) manieren waarop we kunnen stimuleren dat het beschikbare Initiatievenbudget Sterke 

Basis in 2019 beter wordt benut? 

 Welke promotie- en voorlichtingsactiviteiten zetten we in om meer aanvragen voor het 

initiatievenbudget te genereren? 

 In hoeverre zijn inwoners mogelijk ‘initiatieven- en/of participatie-moe’? 

Hoe komen we hier achter? Bijvoorbeeld door,  

 navraag te doen bij wijkcommissies en dorpsraden 

 navragen bij adviesraad SD en hun netwerkgroepen 

 De aanvraagprocedure voor het initiatievenbudget is als positief ervaren. Aanvragers hebben aangegeven 

het persoonlijke contact en de procedure prettig te vinden. 
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 De projecten en initiatieven die gestart zijn, hebben al veel (nieuwe) samenwerking opgeleverd. De 

ontvangende partij zoekt actief de verbinding met andere partijen om het project zo goed mogelijk uit te 

voeren.  

 

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

 

Inkoop sociaal domein   
Door middel van deze RIB willen wij uw raad informeren over een aantal lopende en toekomstige inkooptrajecten 

binnen het sociaal domein en voor zover mogelijk over de financiële effecten hiervan. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de algemeen toegankelijke jeugdhulp, de geïndiceerde jeugdhulp, de 

specialistische jeugdhulp (waaronder essentiële functies), de jeugdbescherming en –reclassering en vanaf 2020 

ook voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW). Graag informeren we u over de voortgang 

van de inkoop van (geïndiceerde) jeugdhulp, de dialooggerichte aanbesteding van de essentiële functies, de 

nieuwe inkoop voor MOBW en de subsidietender voor jeugdbescherming en –reclassering. 

 

Inkoop (geïndiceerde) Jeugdhulp en Wmo Utrecht-West 

Gemeente Stichtse Vecht werkt in regio Utrecht-West samen voor de inkoop van (geïndiceerde) jeugdhulp en 

Wmo. De huidige contractperiode is recent met een jaar verlengd en heeft nu een looptijd tot en met 2020. Deze 

verlenging geeft de gemeenten in Utrecht-West de gelegenheid de inkoop te organiseren op een manier die past 

bij de gewenste transformatie. We onderzoeken ook of het pakket aan vrij toegankelijke voorzieningen (zonder 

indicatie) kan worden uitgebreid. Zo zorgen we ervoor dat er passende jeugdhulp kan worden geboden, zo licht als 

mogelijk en zo zwaar als nodig. 

 

Wijzigingen afspraken 2019 

Bij de verlenging zijn kleine wijzigingen doorgevoerd, passend binnen de mogelijkheden van de huidige 

overeenkomst. Die geven ruimte voor een efficiëntere inzet van bepaalde zorgproducten, zoals door de 

productcategorieën ‘Begeleiding Jeugd Ambulant’ en ‘Begeleiding Individueel (Wmo)’ uit te breiden met een groep 

‘Midden’ (naast licht en zwaar).  

 

Nieuwe inkoop MOBW (RIB #9) 

Op 7 februari 2019 informeerden wij uw raad over de ontwikkelingen van maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen (MOBW). Per 1 januari 2020 lopen de contracten van centrumgemeente Utrecht met MOBW-aanbieders af. 

Vanwege de decentralisatie van MOBW zijn de U16-gemeenten betrokken bij de nieuwe inkoop.  

Op het niveau van de Wmo-regio (Utrecht West) ligt er een grote opgave om het wonen in de wijk met intensieve 

zorg voor de groep kwetsbare inwoners mogelijk te maken; hiermee geven wij uitvoering aan een wettelijk 

verplichte taak.  

 

Daarover vindt op 27 maart 2019 vanaf 19:30 uur een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze 

bijeenkomst over MOBW komen thema’s aan de orde zoals wonen, begeleiding, opvang en voorzieningen in de 

wijk en draagvlak. Voor deze bijeenkomst ontvangt u separaat een uitnodiging met het definitieve programma. 

 

Dialooggerichte aanbesteding Essentiële functies jeugd 

In de dialooggerichte aanbesteding gaan opdrachtgevers en potentiële opdrachtnemers met elkaar in gesprek over 

wat je met elkaar kunt en wil bereiken en pas daarna wordt heel gericht een aanbestedingsdocument vervaardigd 

door de opdrachtgever. 

 

De essentiële functies vallen niet binnen het contract voor de (geïndiceerde) jeugdhulp. Op 24 januari 2019 hebben 

wij uw raad geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding van deze zeer specialistische zorg voor de meest 
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kwetsbare kinderen en jongeren (RIB #6). We willen deze zorg getransformeerd gaan aanbieden. Daarom is 

gekozen voor de dialooggerichte aanbesteding die we bovenregionaal uitvoeren samen met een aantal Utrechtse 

regio’s De planning is erop gericht de aanbesteding voor het einde van het jaar af te ronden zodat het nieuwe 

contract 1 januari 2020 in kan gaan. De aanbesteding is 13 maart jl. gestart. Belangrijkste doel van deze inkoop is 

dat deze zeer specialistische zorg (essentiële functies) meer in de directe leefomgeving van de jeugdige wordt 

geboden en minder residentiële zorg wordt geboden. 

 

Subsidietender Jeugdbescherming en -reclassering 

Samen met gemeenten uit de regio Utrecht heeft Stichtse Vecht meerjarige afspraken gemaakt over de uitvoering 

van Veilig Thuis, jeugdbescherming en –reclassering. Deze jeugdhulp is ingekocht via een subsidietender, conform 

het advies van de VNG. Hierover heeft u op 8 februari (RIB #12, 2018) en 29 maart 2018 een RIB (RIB #23, 2018) 

ontvangen en heeft u tevens in uw raadsvergadering van 15 mei 2018 ons college de bevoegdheid gegeven de 

subsidie te verlenen.  

 

De opdracht voor jeugdbescherming en –reclassering inclusief Veilig Thuis voor de jaren 2019-2022 is inmiddels 

gegund aan Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Op basis daarvan heeft SVMN een subsidieaanvraag 

ingediend.  

 

Net als bij veel andere gemeenten in Nederland is de gehele subsidieaanvraag voor jeugdbescherming en –

reclassering hoger dan voorgaande jaren - en voor Stichtse Vecht meer dan begroot. De stijging van het 

subsidiebedrag komt voor het grootste deel voort uit de stijging van de grotere aantallen maatregelhulp, met name 

als het gaat om justitiële trajecten. Ook zien we dat knelpunten in de ketensamenwerking een effect hebben op de 

aantallen, zoals de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

Met de Utrechtse regio’s is afgesproken om 5% lager te beschikken dan de subsidieaanvraag van SVMN. De 

subsidie voor 2019 voor SVMN is daardoor beschikt op een bedrag van €1.598.353,-  voor Stichtse Vecht 

(gemeentelijke bijdrage voor 2017 is 1.270.000,- en voor 2018 is dit 1.536.025,-. Dit is in drie jaar tijd een stijging 

van ruim € 300.000.). Met het lagere beschikte subsidiebedrag willen de Utrechtse regio’s SVMN stimuleren nog 

efficiënter en effectiever samen te werken.  

 

Maatregelen 

Om de samenwerking in de keten te verbeteren voeren we per regio gesprekken met partners (Raad voor de 

Kinderbescherming, SVMN, WSS, gemeenten en buurtteams) in de gehele beschermingsketen met als 

uitdrukkelijk doel de opstoppingen in de keten en wachtlijsten te bestrijden. Daardoor zal de instroom in 

jeugdbescherming en –reclassering naar verwachting afvlakken en afnemen. Gemeenten zijn verplicht 

maatregelhulp te bekostigen (open einde regeling). Met alle partners investeren we de komende jaren in 

beheersmaatregelen, door te werken aan goede doorstroming in de keten en het voorkomen en beperken van 

instroom. Vijf procent lager beschikken dan de subsidieaanvraag lijkt dan ook realistisch.  

 

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

 

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

 

Inloopbijeenkomst woningbouw winkelcentrum Breukelen 

 25 maart, 19:30 uur 

 Waar: Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 27 maart, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen 
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1 juni 2012 

 

Inloopbijeenkomsten over Project Hazeslinger 

 4 april, 15:00 – 16:30 en 19:30 – 21:00 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen 

 

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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