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Verkeerstellingen door Provincie Utrecht op en rond 

N230 
In de eerste helft van april voert de provincie Utrecht verkeerstellingen uit op en rond de N230 (Zuilense Ring) om 

inzicht te krijgen in de actuele verkeersbewegingen van en naar de N230. De provincie deelt de resultaten van de 

verkeersaantallen en -stromen met Stichtse Vecht. De gemeente gebruikt deze resultaten om de verkeersstromen 

en -aantallen op het onderliggende wegennet te monitoren en zo de verkeersveiligheid voor de inwoners te borgen. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd rond de afritten Maassen-Broek, Maarssen-Dorp en Maarsseveen van de N230. 

Het betreft zes kruisingen op grond van Stichtse Vecht en twee kruisingen in het Utrechtse Lage Weide. De 

provincie zorgt er voor dat bij de uitvoering van het onderzoek wordt voldaan aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

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

 

Integraal Beleidskader Sociaal Domein   
De noodzaak voor een integraal beleidskader voor het sociaal domein komt voort vanuit verschillende aanleidingen 

en behoeftes, zoals hieronder verkort weergegeven. In de Startnotitie Integraal Beleidskader SD vindt u een meer 

uitgebreide beschrijving. 
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 Bestuurlijk: zowel in het Coalitieakkoord als het Collegewerkprogramma (CWP) is de wens opgenomen om 

integraal te werken binnen het sociaal domein. In het CWP wordt gesproken over een nieuwe integrale 

(beleids)nota sociaal domein. In het vervolg spreken we over het Integraal beleidskader sociaal domein. 

 Nieuw beleid nodig; wettelijk én op inhoud: de beleidsplannen Wmo, Jeugd en Participatie zijn opgesteld 

voor de periode 2015 t/m 2018. Ook de visie op het sociaal domein van onze gemeente behoeft een 

update. 

 Focus en koers: er is behoefte aan een document dat focus en koers geeft binnen het sociaal domein, aan 

de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. 

 Daar waar nodig, integraal werken: in het integraal beleidskader sociaal domein, komt dit op twee 

manieren tot uitdrukking. Ten eerste door over de domeinen heen te kiezen voor dezelfde uitgangspunten 

die focus geven. Ten tweede door in het tactisch kader te benoemen waar inhoudelijke onderwerpen 

elkaar raken en/of overlappen. 

 

Voor het opstellen van een integraal beleidskader voor het sociaal domein is een startnotitie opgesteld. Hierin 

wordt de aanleiding, de inhoudelijke opzet en het proces toegelicht. Deze startnotitie is ter kennisname in het 

raadsinformatiesysteem toegevoegd. 

 

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

  

Reactie U10 op vervoerplan Syntus 2020   
In het raadsinformatiesysteem is de Reactie U10 op vervoerplan Syntys 2020 opgenomen. Wethouder J.W. 

Klomps reageert hierin namens de wethouders Duurzame Bereikbaarheid op de ideeën en wijzigingsvoorstellen 

van Syntys in het kader van het Vervoerplan 2020. Hierin is ook de reactie vanuit Stichtse Vecht opgenomen.  

 

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

 

Openbaar subsidieregister    
Jaarlijks publiceren wij een openbaar subsidieregister  op onze website. Van elke verleende subsidie  wordt 

vermeld: de subsidiecategorie waarbinnen de activiteiten vallen, het subsidieplafond, de naam van de organisatie, 

een korte omschrijving van de activiteit en het subsidiebedrag dat voor deze activiteiten is verleend.  

 

Hiermee voldoen we aan de doelstelling van transparantie die wij ons zelf hebben gesteld met het publiceren van 

dit subsidieregister. 

 

Vanaf vandaag staat het subsidieregister 2018 op onze website, waarop alle subsidies vermeld staan die in 2018 

zijn verleend voor activiteiten in 2018.  

 

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

 

Stand van zaken onderzoek Rijksrecherche   
In de Raad van 2 oktober 2018 bent u geïnformeerd over het feit dat de Rijksrecherche een onderzoek is gestart. 

Dit onderzoek is naar aanleiding van het opgestelde rapport ‘Bestuurlijke afwikkeling bedrijfsplan ANG’ door  

prof. dr. J. Bossert. 

 

Het Openbaar Ministerie heeft de burgemeester van Wijdemeren, als contactpersoon voor belastingen SWW,  

laten weten dat het vooronderzoek naar de totstandkoming van Belastingen SWW is afgerond. 

Inmiddels verkeert de Rijksrecherche in de zogenaamde onderzoeksfase. Naar verwachting zal dit onderzoek rond 

de zomer gereed zijn. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken om verder geen mededelingen te doen over het 

lopende onderzoek.  

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-16-Bijlage-Startnotitie-IBK-SD-maart-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-16-Bijlage-Definitief-U10-reactie-op-Vervoerplan-Syntus-2020.pdf
https://www.stichtsevecht.nl/document.php?m=46&fileid=61237&f=f16043db0dbf98b2510e2b424f2cfb2b&attachment=0&c=36485&
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Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

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/

