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Update coronavirus 
 

Sinds de RIB van 16 maart 2020 (RIB #20) zijn er geen nieuwe positief geteste inwoners in Stichtse Vecht 

bijgekomen. De maatregelen van de rijksoverheid en de regionale noodverordening worden vertaald naar 

gemeentelijk niveau en, als de gemeente een rol hierin heeft, samen met partners (landelijke overheid, regionale 

en lokale organisaties) uitgevoerd.  

 

Opschaling naar GRIP4 
In onze Veiligheidsregio is opgeschaald naar GRIP 4. Aansluitend daarbij is voor de gemeentelijke organisatie de 

crisisorganisatie ingericht. Deze organisatiestructuur maakt het in de huidige situatie makkelijker om te sturen en 

acties uit te voeren, Bestuurlijk zijn hierbij burgemeester Ap Reinders en wethouder Hetty Veneklaas betrokken.  

Afhankelijk van de te nemen maatregelen en besluiten worden ook andere collegeleden betrokken. Veel 

medewerkers van de gemeentelijke organisatie werken thuis. Via FaceTime en conference calls weten zij elkaar te 

bereiken en samen te werken.  
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Met een videoboodschap en een brief heeft burgemeester Ap Reinders een persoonlijk bericht gestuurd aan alle 

inwoners van Stichtse Vecht. 

 

 

---------------- 
Continuïteit van de dienstverlening 
 

Zoals bekend heeft het ministerie op 15 maart 2020 weer extra maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van 

het virus COVID-19 tegen te gaan. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zijn maatregelen 

genomen.  

 

Dienstverlening wordt voortgezet 
Belangrijk om te weten is dat de dienstverlening wordt voortgezet,  alleen in beperkte vorm. We leveren nu alleen 

wat echt nodig is. Al het andere wordt doorgeschoven. Alle afspraken die gepland stonden bij burgerzaken, zijn 

beoordeelt op spoed of geen spoed. Alle inwoners waar afspraken mee stonden zijn (af-)gebeld en/of verplaatst. 

Aanvragen uitkering, jeugdopvang crisis en spoedaanvragen WMO en Schuldhulpverlening worden opgepakt. 

Indien er aanvragen binnenkomen bij het wijkteam wordt per aanvraag beoordeeld welke dienstverlening met de 

partners hierop wordt ingezet.   

 

Openstelling 

Er is vanaf heden geen avondopenstelling meer op de woensdag. Er zijn minder balies open en er kan alleen nog 

maar met pin betaald worden. In de centrale hal zijn extra maatregelen getroffen om de afstand van 1,5 meter, die 

geadviseerd wordt door het Rijk, te garanderen.  

 

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

 

 

Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale 

beroepen of cruciale processen 
 

Met het coronavirus bevinden we ons in een ongekende situatie met unieke maatregelen, zoals de sluiting van 

scholen en kinderopvanglocaties tot en met 6 april 2020. Een besluit dat velen raakt: de kinderen, hun ouders, de 

scholen, kinderopvangcentra en gastouders. De locaties kunnen, en moeten waar nodig, wel gebuikt worden voor 

de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in vitale beroepen of cruciale processen. Voor de scholen 

geldt dat zij eveneens open mogen blijven voor de organisatie van onderwijs op afstand.  

Wij hebben veel waardering voor de inzet van scholen en kinderopvang. Zij zetten alles op alles om het onderwijs 

op afstand te regelen en met elkaar kinderen op te vangen. Dat geeft de tijd om de komende dagen gezamenlijk te 

kijken naar de beste aanpak voor de komende weken. Als gemeente hebben wij hierin een ondersteunende en 

coördinerende rol.  

 

Stand van zaken 
 

Nu volgens de lokale crisisstructuur wordt gewerkt, organiseert het actiecentrum Publieke Zorg de noodopvang 

voor kinderen van ouders in vitale beroepen of cruciale processen. Er zijn directe lijnen met de Vereniging 

Nederlands Gemeenten, Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Op de 

gemeentelijke website is een informatieve tekst geplaatst over de noodopvang van kinderen. Nog niet alles is 

duidelijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Kijk hier voor de meest recente informatie.  

In onze gemeente zijn er al lange tijd warme contacten met het onderwijsveld en de kinderopvangorganisaties. 

Door intensieve samenwerking met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is inmiddels een overzicht 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
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beschikbaar van de indicatieve behoefte aan plaatsen voor kinderen in de noodopvang. Er ontstaat zo een eerste 

idee van de benodigde capaciteit voor noodopvang. Het gaat hierbij om opvang overdag en om 24-uursopvang. 

Tot dusver lijkt er nog geen behoefte te zijn aan nachtopvang. Waar nachtopvang niet (in voldoende mate) voor 

handen is, is de gemeente verantwoordelijk om dat samen met de kinderopvang te organiseren. Deze 

nachtopvang is zo nodig beschikbaar. 

 

Netwerkoverleg 

 

De gemeente is bezig om op korte termijn een digitaal netwerkoverleg in te richten. Schoolbesturen, kinderopvang 

en gastouderbureaus worden gevraagd of ze willen deelnemen. Doel is samenwerking en effectief sturen om zo 

snel mogelijk locaties voor noodopvang te kunnen bepalen. Voor dit moment gaan we uit van ieders organiserend 

vermogen; wat nu goed geregeld is, kan tot nader order blijven bestaan. 

 

 

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

 

Financiële steun voor inwoners, ZZP-ers, 

werknemers en bedrijven in de coronacrisis 
 

Dinsdagavond 17 maart kondigde het kabinet een groot steunpakket aan om de Nederlandse economie waar 

nodig te stutten om de grote impact van de maatregelen die genomen zijn tegen de uitbraak van het coronavirus.  

We hebben daar vandaag op onze website meer informatie over gepubliceerd en aandacht voor gevraagd in de 

gemeentelijke nieuwsbrief. Ook is er contact geweest met de Ondernemersvereniging in Stichtse Vecht. 

 

Inwoners 
 

In Stichtse Vecht is er voor inwoners die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus een versnelde 

procedure ingesteld voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.  

 

Zelfstandigen 
 

Er komt een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Alle zzp’ers kunnen voor een periode van drie 

maanden een aanvulling krijgen op hun inkomen tot het sociaal minimumloon. Anders dan de huidige Bbz hoeft dit 

bedrag niet te worden terugbetaald. Tot nu kwamen zzp’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een 

levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. 

Die voorwaarden komen te vervallen. De gemeente Utrecht voert de Bbz uit voor inwoners van de gemeente 

Stichtse Vecht.  

 

Bedrijven en ondernemers 
 

Voor bedrijven en ondernemers komt de rijksoverheid met een grote reeks maatregelen. Zo kunnen werknemers 

van bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, tot 90 procent van hun loon doorbetaald 

krijgen door de overheid. De uitbraak van het coronavirus geldt immers als een calamiteit die buiten het normale 

bedrijfsrisico valt. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan. Ook 

flexwerkers met tijdelijke- en oproepcontracten komen hiervoor nu in aanmerking. De huidige werktijdverkorting-

regeling (wtv-regeling) komt te vervallen, omdat er de afgelopen weken een ongekend groot beroep op deze 

regeling is gedaan en deze daar niet op is berekend. Er wordt gewerkt aan de invoering en openstelling van een 

nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), die zal gelden voor bedrijven van alle 

omvang en die ruimer zal zijn dan de wtv-regeling. 
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Daarnaast gelden er soepelere belastingregels voor ondernemers, van zzp’ers tot multinationals. Zij kunnen de 

komende maanden uitstel krijgen van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomensbelasting, 

vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting bij de Belastingdienst. 

 

Lokale belastingen 
 

De BghU voert voor de gemeente Stichtse Vecht de belastingheffing uit voor de lokale belastingen. De BghU zal 

het opleggen van belastingaanslagen continueren, maar matigen waar mogelijk en invorderingsstappen worden 

opgeschort. Dat betekent concreet dat ondernemers nu geen herinneringen, aanmaningen of dwangbevelen zullen 

ontvangen voor deze lokale heffingen, met uitzondering van de parkeerbelasting. Ook kunnen zij meer gespreid 

betalen of uitstel van betaling krijgen. Ondernemers moeten wel zelf hun automatische overschrijvingen voor deze 

belastingen bij hun bank stopzetten als zij dat wensen. 

 

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

 

 

Aanpassingen inzameling afval 
 

Om de continuïteit van de belangrijkste afvalinzameling te waarborgen en om onze vrijwilligers van de 

verenigingen en scholen te beschermen, wordt gestopt met de papierinzameling aan huis. Vanaf 21 maart 2020 

haalt de inzamelaar alleen nog restafval, gft en pmd aan huis op. De gemeente vraagt inwoners oud papier en 

karton te bewaren of zelf weg te brengen naar een ondergrondse papiercontainer.  

 

Afvalscheidingsstations 

De afvalscheidingsstations blijven open. Daar worden bezoekers dringend verzocht om de veiligheidsregels vanuit 

de overheid in acht te nemen. Dit betekent gepaste afstand van elkaar houden: minimaal 1,5 meter. 

 

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

 

 

Recreatieschappen: Transitie Recreatie Midden 

Nederland  
 

Hierbij informeren wij u over de binnengekomen stukken van Recreatie Midden-Nederland met als onderwerp:  

Transitie Recreatie Midden-Nederland. Het bijgeleverde memo gaat in op de zorgelijke situatie bij Recreatie 

Midden-Nederland (RMN). Op 10 september 2019 zijn gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten 

van de aangesloten deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

geïnformeerd over de problemen die spelen bij RMN. De bedrijfsvoering is niet op orde en de ingewikkelde 

bestuurlijke- en financiële structuur zorgen voor knelpunten. 

 

Plan van aanpak 
Om de problemen aan te pakken zijn er maatregelen getroffen en is er een plan van aanpak opgesteld. Een 

uitkomst hiervan is het eveneens bijgevoegde rapport “RMN in Transitie”. In dit rapport is een analyse gemaakt van 

de situatie en er zijn toekomstperspectieven verkend. De uiteengezette problematiek en vervolgtransities leiden tot 

verhoogde kosten en hierom wordt er extra financiering gevraagd aan de recreatieschappen. Het Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden kan deze financieringsvraag in het huidige jaar 2020 opvangen binnen de eigen begroting. 

Het Plassenschap Loosdrecht kan dit niet en vraagt hierom via de 1e begrotingswijziging 2020 om een 

deelnemersbijdrageverhoging. De financiële stukken zijn beschikbaar in het raadsinformatiesysteem. De 
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begrotingswijzigingen van de recreatieschappen 2020 zijn momenteel voor u raad ambtelijk in voorbereiding. U 

raad kan hierop een zienswijze uiten.  

 

Schriftelijke vragen 

Op 30 maart 2020 stond een informatieavond gepland voor raads- en statenleden. Gelet op de huidige situatie met 

het coronavirus kan deze gezamenlijke avond geen doorgang vinden. Op een ander moment zal dit ingehaald 

worden. Recreatie Midden-Nederland wil u om deze reden in staat stellen om schriftelijk uw vragen te stellen. Er 

vindt overleg plaats tussen de secretaris van de recreatieschappen en de griffie om dit mogelijk te maken. U wordt 

hierover nader geïnformeerd.  Vragen met betrekking tot de gemeente ten opzichte van deze stukken, de situatie 

of het proces kunt u zoals gebruikelijk aan de wethouder stellen via de griffie.  

 

Bijbehorende stukken 

Memo RMN in Transitie 

Rapport RMN in Transitie. 

 

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

 

 

Samenwerking rond maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen in Utrecht West 
 

De gemeenten in Utrecht West werken samen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

(MOBW). Om de afspraken hierover te bekrachtigen is het Afsprakenkader MOBW Utrecht West 2020-2022 

opgesteld. Het college heeft met dit document ingestemd. 

 

Vanaf 2022 worden alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de opvang en het bieden van een 

beschermde woonomgeving voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een psychische problemen (beschermd 

wonen). Nu ligt deze taak nog helemaal bij de  centrumgemeente (Utrecht). 

 

De U16 gemeenten werken intensief samen, maar ook op het niveau van de Wmo-regio Utrecht West werken we 

samen. In het Afsprakenkader MOBW 2020-2022 UW is beschreven op welke thema’s we binnen de regio 

afspraken willen maken en welk tijdspad daarbij hoort. 

 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 Lokaal doen wat mogelijk is en regionaal samenwerken waar dit noodzakelijk is en een meerwaarde heeft; 

 Taken, verantwoordelijkheden en financiering zolang als mogelijk, tot uiterlijk 2025, bij de 

centrumgemeente Utrecht laten. Dit geeft de afzonderlijke gemeenten binnen Utrecht-West de tijd en 

ruimte om op een verantwoorde wijze de lokale infrastructuur in te richten en in regionaal verband de 

nodige afspraken te maken en uit te werken; 

 Gemeenten binnen Utrecht West hebben de mogelijkheid om op onderdelen een versnelling toe te passen, 

bijvoorbeeld door het op een eerder moment al realiseren van Beschermd Thuis; 

 

In regionaal verband maken de Utrecht-Westgemeenten afspraken over in ieder geval de volgende thema’s: 

 beschikbaar stellen van voldoende woonplekken; 

 tijdelijke kleinschalige opvang; 

 toegang tot beschermd wonen (beschermd thuis en beschermd verblijf); 

 gebruik intramurale plekken in de regio; 

 financiën; 

 inkoop. 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-21-Bijlage-Informatiebrief-RMN.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-21-Bijlage-Rapport-RMN-in-transitie.pdf
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De Utrecht West gemeenten werken deze thema’s uit, met de inzet van een externe projectleider. Over een  jaar 

wordt een update van het Afsprakenkader opgesteld, om de voortgang goed te kunnen monitoren. 

 

Lokaal 

Stichtse Vecht bereidt zich ook lokaal voor op deze nieuwe taak. Hiervoor is het lokaal Uitvoeringsprogramma 

MOBW Stichtse Vecht in voorbereiding. Hierin beschrijven wij hoe de gemeente de sociale infrastructuur op orde 

brengt om het huisvesten en in de wijk ondersteunen van deze doelgroep mogelijk te maken. Hulpmiddel hierbij is 

de zogenaamde basis-set, die bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Lokale ambulante begeleiding en behandeling 

 Toegang tot een woonplek 

 Schuldhulpverlening en financieel beheer 

 Inkomen 

 Toeleiding naar (betaald) werk 

 Tijdelijke kleinschalige opvang 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Informele zorg 

 Integratie in de wijk 

 Preventie & vroegsignalering 

Het Uitvoeringsprogramma zal in de loop van dit jaar ter informatie aan de raad worden aangeboden. 

 

---------------- 
Driestammenbrug Kockengen 
 

Nadat de Driestammenbrug in november 2019 is vervangen is er veel gesproken en geschreven over deze brug. 

Dit ging over de hoogte van de brug en de steile hellingen.  

 

Overlast 
De brug wordt door veel inwoners van Kockengen als te hoog ervaren en de hellingen als te steil. Dit betreuren we 

en de Gemeente Stichtse Vecht vindt het ook jammer dat de nieuwe brug tot zoveel ergernis leidt. Betrokken 

Kockengenaar, Adrie de Lange heeft de problemen rond de brug onder de aandacht gebracht bij de gemeente. De 

voorzitter van het Dorpscomité Kockengen, Gerard Kool, heeft in de gemeenteraadscommissie van 11 februari 

2020 nogmaals aandacht gevraagd voor de brug.  

 

Overleg 

Na de meldingen over overlast is er gekeken naar oplossingen en is hierover overleg geweest tussen de beheerder 

bruggen, de gebiedsregisseur voor Kockengen, het waterschap HDSR en het Dorpscomité Kockengen en Adrie de 

Lange. De gemeente heeft een oplossing uitgewerkt die wordt ondersteund door Johan van Eijk, een 

bruggenspecialist die in Kockengen woont. Het is mooi dat de Gemeente Stichtse Vecht en het Dorpscomité 

Kockengen het eens zijn over de aanpassingen. Hierbij wordt rekening gehouden met een stijgende waterstand in 

de toekomst en veiligheid van de bruggebruiker. 

 

Aanpassingen driestammenbrug 

 De huidige hoogte van het horizontale brugdeel wordt niet verlaagd 

 De afstand tussen de brug en het water blijft op de doorvaarhoogte van 0,65 cm zoals door het 

Waterschap HDSR aangegeven in de vergunning 

 De beide schuine delen worden minder steil gemaakt. De hellingsgraad gaat van 17,5% naar 8% 

 De helling van de brug is na de aanpassing 20 cm minder steil, gemeten tussen het hoogste en laagste 

punt 

 Op de bestaande stalen constructie wordt een nieuwe constructie gemaakt waarop de houten delen 

opnieuw worden bevestigd 
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 Aan beide kanten wordt de bestrating aangepast zodat deze aansluit aan het begin van de schuine 

brugdelen. 

 

Werkzaamheden 

 De uitvoering duurt 2 weken. Eén week per brugkant 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd van 18 tot en met 29 mei 2020 

 Er komt geen tijdelijke brug totdat de aanpassingen klaar zijn omdat hiervoor vergunningen nodig zijn 

 Over de vergunningen is overleg geweest maar de tijd die hiervoor nodig is komt bijna overeen met het 

klaar maken van de aanpassingen aan de brug 

 Als alternatief wordt gewezen om gebruik te maken van de andere brug over de Heicopde vervoerder. In 

het cliëntervaringsonderzoek over het schooljaar 2019-2020 wordt een vergelijking met dit onderzoek 

opgenomen.   

 

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

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomstenkalender 
 

In lijn met de afgekondigde maatregelen zijn alle evenementen afgelast. 

 

 

 

 

 

 

 

 


