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Monitor Sociale Kracht   
Met de Monitor Sociale Kracht krijgen de U10-gemeenten concreet inzicht in waar de kracht van hun bewoners zit 

en hoe deze te benutten, in te zetten en te stimuleren is. In de Monitor Sociale Kracht staat de beleving van de 

burgers centraal: wat vinden de burgers, redden ze zichzelf, wat kunnen ze (zelf en met anderen) doen en 

belangrijk ook: wat willen ze doen? Uiteindelijk biedt de monitor gemeenten handvatten om gerichte interventies te 

kunnen doen in wijken en buurten om de sociale kracht te versterken. We bieden u de gemeentelijke én de U10 

rapportage ter informatie aan. 

Resultaat 

In 2018 komt de score voor de gemeente Stichtse Vecht uit op een 7,5. Dit is iets hoger vergeleken met de eerste 

Monitor Sociale Kracht uit 2016 toen deze op 7,4 uitkwam. Per saldo wijken de recente cijfers weinig af van die van 

de vorige metingen. Dit impliceert dat de sociale kracht in de gemeente Stichtse Vecht op peil is gebleven, dat 

nauwelijks sprake is van achteruitgang, maar ook niet van noemenswaardige bewegingen vooruit. 

Vervolg 

De uitkomsten van deze tweede Monitor Sociale Kracht betrekken wij bij het ontwikkelen van beleid op diverse 

terreinen en domeinen; onder meer bij het tot stand komen van het Integraal beleidskader sociaal domein, de 

uitwerking van het Cluster Preventie & Welzijn en nog op te stellen beleidsplannen of uitvoeringsprogramma’s. 
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Samenhang met andere gegevens  

De uitkomsten van de pijler Veiligheidsbeleving van de Monitor Sociale Kracht Stichtse Vecht zijn vergeleken met 

de Monitor Veiligheid en Leefbaarheid 2017. Op hoofdlijnen laten deze beide instru-menten gelijke uitkomsten zien. 

 

Naast de Monitor Sociale Kracht met gegevens uit de U10 gemeenten, verzamelt Stichtse Vecht ook zelfstandig 

data. Denk aan de Monitor sociaal domein, de cliëntervaringonderzoeken voor Wmo en Jeugdhulp en reguliere 

planning- en controlcyclus. Deze gegevens geven samen een gedegen beeld van hoe gemeente Stichtse Vecht 

ervoor staat op het sociaal domein. 

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

Uitbreiding vaartijden pontje Nigtevecht 
Naar aanleiding van de opening van de fietsverbinding (augustus vorig jaar) over het Amsterdam-Rijnkanaal is 

samen met de gemeente Wijdemeren  een pilot uitbreiding vaartijden pontje Nigtevecht uitgevoerd. Gebleken is dat 

de uitbreiding van de vaartijden in een behoefte voorziet. Er is besloten de vaartijden van het pontje (in de periode 

27 april tot 1 oktober) permanent uit te breiden. De kosten worden evenredig verdeeld. Na besluitvorming in 

Wijdemeren wordt dit breed gecommuniceerd.    

 

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

 

Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke 

leefomgeving 2019, Handhavingsjaarverslag 2018, 

verlengen handhavingsuitvoeringsbeleid met 1 jaar 
Het college heeft in de vergadering van 16 april 2019 het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 

2019 (HUP 2019) alsmede het Handhavingsjaarverslag 2018  vastgesteld. Daarnaast heeft zij het 

Handhavingsuitvoeringsbeleid (2015-2018 1e herziening) met één jaar verlengd.  

HUP/Handhavingsjaarverslag 

De verplichting om jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma alsmede een handhavingsjaarverslag vast te 

stellen, is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. 

In het HUP 2019 staat wat het college in het jaar 2019 aan handhaving gaat doen en hoe dit wordt aangepakt. De 

handhavingstaken die de gemeente programmatisch uitvoert hebben betrekking op de ruimtelijke ordening, taken 

in het kader van de openbare ruimte en taken in het kader van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is in het HUP 

2019 vermeld dat diverse taken zijn uitbesteed aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (milieu) en de 

Veiligheidsregio Utrecht (brandveiligheid) 

 

In het handhavingsjaarverslag 2018 wordt het HUP 2018 geëvalueerd en aangegeven of de doelstellingen die in 

het HUP 2018 zijn opgenomen, zijn gerealiseerd.  

Het HUP 2019 en het Handhavingsjaarverslag 2018 worden in het kader van het interbestuurlijke toezicht aan de 

provincie toegezonden. 

Verlengen beleid 

Het college heeft besloten Handhavingsuitvoeringsbeleid (2015-2018 1e herziening) voor de duur van één jaar te 

verlengen. Dit in afwachting op beleid dat tezamen met een groot aantal andere gemeentes van de provincie 

Utrecht en de partners ( Omgevingsdienst Regio Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst 

Utrecht en de provincie) wordt ontwikkeld  

 

De vaststelling van het HUP, het jaarverslag en het verlengen van het beleid is een collegebevoegdheid en wordt 

ter informatie ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-21-Bijlage-HUP-2019-5-maart-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-21-Bijlage-Handhavingsjaarverslag-2018-5-maart-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-21-Bijlage-Intergraal-Handhavingsbeleid-2015-2018-1ste-wijziging.pdf
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Voortgang bomenmotie 
We hebben een inventarisatie van overlastbomen gemaakt, mede naar aanleiding van de door uw raad op 2 

oktober jongstleden aangenomen motie “Eerst snoeien, dan weer bloeien”. Deze inventarisatie is verwerkt in een 

zogenaamde  Quickscan. We hebben bij het presidium van uw raad het verzoek ingediend om deze Quickscan 

aan u  te presenteren tijdens de informatieve commissie van 28 mei 2019. De definitieve agenda zal 29 april 2019 

bekend gemaakt worden.  

 

De Quickscan bevat een vergelijking tussen overlastmeldingen en mogelijke overlastbomen. Daarmee is ook een 

verschil naar boven gekomen tussen de overlastbeleving van bewoners en de criteria die de gemeente hanteert 

voor overlast gevende bomen.  Een andere constatering uit de QuickScan is dat er momenteel in een aantal 

wijken, met name in Loenen en Maarssenbroek, veel bomen op de verkeerde plek staan. Daar zijn in het verleden 

snelgroeiende boomsoorten dicht op de bebouwingen en krap in de verharding geplant. Deze bomen zorgen na 

jaren groeien nu voor een grote overlastervaring vanwege de verkeerde locatiekeuzes in het verleden. 

 

Aan de hand van deze analyse gaan we komende maanden aan de slag om een vertaalslag te maken naar een 

praktisch plan van aanpak. Daar zullen wij u in het derde kwartaal van 2019  nader over informeren. In elke fase 

van het proces zullen wij ook met de bewoners hierover communiceren. 

 

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

 

Geen overeenstemming met initiatiefnemers Sociale 

Coöperatie 
In 2017 is door het college een motie (Nr. 6-M1) overgenomen waarmee opdracht werd gegeven om de oprichting 

van de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht te faciliteren middels € 25.000 per jaar voor twee jaar. Dit maakt ook 

onderdeel uit van het Collegewerkprogramma 2018-2022.  

 

Om uitvoering te geven aan deze motie is gedurende lange tijd gesproken over de vorming van een Sociale 

Coöperatie met een aantal lokale initiatiefnemers. Het college waardeert dergelijke initiatieven uit de samenleving 

en wil deze een eerlijke kans bieden. Ondanks alle goede bedoelingen van zowel de initiatiefnemers als ook van 

de gemeente heeft het college nu toch moeten concluderen dat het niet mogelijk is om de motie op deze manier uit 

te voeren. Het college heeft hiertoe besloten, omdat de kosten niet in verhouding staan tot de verwachte 

maatschappelijke opbrengsten en het financiële kader van de motie ook ver te buiten gaan. Het college treedt, 

gezien de ontstane  verwachtingen die niet uitvoerbaar zijn gebleken, in overleg met de initiatiefnemers om tot een 

zorgvuldige afwikkeling te komen. 

 

Het feit dat we voorzien dat de bekostiging van het sociaal domein in de komende jaren verder onder druk zal 

komen te staan, maakt dat we extra kritisch moeten zijn bij de beoordeling van dergelijke initiatieven. Het college 

werkt momenteel diverse maatregelen uit om de financiële tekorten in het Sociaal Domein tegen te gaan.    

 

In het actieplan Stichtse Vecht Werkt zet de gemeente vol in op re-integratie van inwoners richting werk en/of 

activering langs drie pijlers:  

1. investeringen in het beter in beeld brengen van mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep; 

2. het wegnemen van belemmeringen op het pad naar betaald werk. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van 

het aanbieden van passende scholingen en/of activeringstrajecten eventueel toegespitst op specifieke 

doelgroepen; 

3. bemiddeling van inwoners naar werkgevers o.a. door middel van de inzet van instrumenten als 

loonkostensubsidie, jobcoaching en jobcarving. 
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Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 24 april, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Harmonieplein 

 8 mei, 19:00 – 21:00 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen 

 

Informatiebijeenkomst verkoop kavels Nigtevecht 

 22 mei, 19:00 – 20:30 uur 

 Waar: Restaurant N100 in Nigtevecht (Dorpsstraat 100) 

 

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/

	In deze RaadsInformatieBrief:
	Monitor Sociale Kracht
	Resultaat
	Vervolg
	Samenhang met andere gegevens

	RIB # 21
	----------------
	Uitbreiding vaartijden pontje Nigtevecht
	Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2019, Handhavingsjaarverslag 2018, verlengen handhavingsuitvoeringsbeleid met 1 jaar
	HUP/Handhavingsjaarverslag
	Verlengen beleid

	Voortgang bomenmotie
	Geen overeenstemming met initiatiefnemers Sociale Coöperatie

