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Participatiegroep Bisonspoor over woontoren P2 van 

start   
Tijdens de raadsvergadering van 5 maart is de toezegging gedaan door de ontwikkelaar, Winter Trust, om een 

participatiegroep op te zetten voor het ontwerp van de P2 woontoren met belanghebbenden. Naar aanleiding van 

een motie van diverse partijen (VVD, PvdA, CDA, Streekbelangen) is afgesproken dat dit participatietraject door de 

gemeente wordt gemonitord. Het traject wordt daarom begeleid door een onafhankelijk voorzitter en verder is de 

omgevingsmanager van de gemeente als toehoorder aanwezig. 

 

Op 24 april vond de eerste bijeenkomst plaats met de belanghebbenden, architecten en Winter Trust. Tijdens het 

eerste overleg hebben de deelnemers gesproken over hun ideeën en zorgen voor het ontwerp van het gebouw. 

Voorafgaand aan het participatietraject heeft Winter Trust aan alle omliggende bewonersgroepen een oproep 

gedaan om deel te nemen aan de participatiegroep. Geen enkele bewonersgroep heeft daar gebruik van gemaakt. 

Verder is er een persbericht gestuurd met de oproep van ontwikkelaar Winter Trust om in een participatiegroep 

mee te praten over het ontwerp van de P2 woontoren. Dit bericht is door de media breed opgenomen. Hier hebben 

9 omwonenden en belangstellenden op gereageerd, waarvan enkelen ook deelnemen aan de klankbordgroep 

Bisonspoor2020.  
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In het eerste gesprek bespraken de deelnemers de randvoorwaarden voor het ontwerp. Verschillende 

onderwerpen kwamen op tafel zoals het parkeren, het beperken van windhinder en de kansen om duurzaam te 

bouwen. Tijdens een volgend overleg bespreekt de participatiegroep de wensen en randvoorwaarden met 

betrekking tot de vormgeving van het gebouw. Wij zullen u nogmaals informeren als het proces met de deelnemers 

is afgerond.   

 

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

 

Beroep bestemmingsplan Rondom de Vecht   
Het bestemmingsplan Rondom de Vecht heeft tot 15 februari 2019 voor beroep bij de Raad van State ter inzage 

gelegen. 

 

Tegen het bestemmingsplan zijn veertien beroepzaken ingediend. De beroepen gaan onder meer over de 

uitbreidingsmogelijkheden bij Schulp Vruchtensappen, het evenemententerrein bij Goudestein en de ontwikkeling 

van een minicamping nabij de Scheendijk. Ook zijn er meerdere beroepszaken gericht op individuele percelen 

gelegen binnen het plangebied. De beroepschriften zijn desgewenst raadpleegbaar bij de griffie. De datum van de 

hoorzitting bij de Raad van State is nog niet bekend.   

 

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

 

Jaarverslag Kinderopvang 2018   
Stichtse Vecht heeft de A-status ten aanzien van toezicht en handhaving kinderopvang. Dat wil zeggen dat de 

gemeente haar wettelijke taken op dit gebied naleeft. 

Uit de Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 blijkt dat er geen bijzonderheden zijn geweest afgelopen jaar op het 

gebied van toezicht en handhaving. 

 

Het college is in het kader van de Wet kinderopvang (Wko) verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op 

voorzieningen voor kinderopvang en voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Jaarlijks 

leggen gemeenten verantwoording af over de wijze waarop zij hun rol in het kader van de Wko hebben ingevuld. 

Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag dat, na vaststelling door het college, wordt verzonden aan de Inspectie 

van het Onderwijs.  

Verplichte jaarlijkse onderzoeken 

Gemeente Stichtse Vecht heeft eind 2018: 30 kinderdagverblijven, 38 voorzieningen voor buitenschoolse opvang, 

2 gastouderbureaus en 108 voorzieningen voor gastouderopvang die geregistreerd staan in het LRK. Alle 

geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus zijn geïnspecteerd met 

uitzondering van de voorzieningen voor gastouderopvang. Het percentage te inspecteren gastouders is wettelijk 

gesteld op minimaal 5%, Stichtse Vecht heeft 13% geïnspecteerd.   

Handhaving 

In 2018 is bij 80% van de door de GGD geconstateerde tekortkomingen met een advies om te handhaven een 

handhavingsactie ingezet. De 5 keer dat er beredeneerd niet is gehandhaafd heeft als oorzaak dat door de GGD 

reeds herstelaanbod was geboden en de tekortkomingen reeds waren hersteld. Er zijn dit jaar geen boetes 

opgelegd.  

Aanvragen 

Het opleggen van leges bij nieuwe aanvragen heeft geen invloed gehad op het aantal aanvragen voor 

kinderopvang. In 2018 zijn er 23 nieuwe voorzieningen voor kinderopvang geregistreerd, waarvan 20 nieuwe 

gastouders, 2 BSO’s en 1 nieuw KDV. Dit is in lijn met eerdere jaren.   

 

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

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-Bijlage-Jaarverantwoording-KinderOpvang-Gemeente-Stichte-Vecht-2018.pdf
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Update ontwikkelingen bij Stichting kringloopwinkel 

De Sirkel Maarssen   
Vorig jaar bent u in RIB#32 (3 mei 2018) en RIB#49 (12 juli 2018) geïnformeerd over de ontwikkelingen bij 

(Stichting) kringloopwinkel De Sirkel. Na een arbeidsconflict tussen het toenmalige bestuur en de 

directeur/bedrijfsleider bleek er sprake te zijn van een niet rechtsgeldig bestuur. De rechtbank heeft hierop, na 

voordracht van een kandidaat door de gemeente, een tijdelijk bestuurder benoemd. Na de zomer van 2018 is een 

nieuw bestuur gevormd. Nadat de interne bedrijfsvoering onder de loep is genomen zijn er maatregelen getroffen 

om de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie te verbeteren. De directeur/bedrijfsleider heeft zich medio 

vorig jaar ziek gemeld. Een gestart re-integratietraject heeft niet geleid tot een oplossing. Er is recentelijk gestart 

om te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de directeur/bedrijfsleider.  

 

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur is de financiële situatie verbeterd en een faillissement met moeite 

voorkomen, er is nog geen sprake van een duurzame (financiële) bedrijfsvoering.  

 

Het stichtingsbestuur heeft ons gevraagd om, in geval nodig, een lening te verstrekken. Dit is echter in strijd met de 

Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het college heeft daarom besloten om de wederzijds 

openstaande vorderingen en schulden met elkaar te verrekenen. Dit betreffen huisvestingskosten en vergoedingen 

van door de Stichting geleverde diensten. Na verrekening van deze bedragen staat dan nog een relatief klein 

restbedrag open. Hiervoor wordt de betaling uitgesteld tot het einde van dit jaar. Aan dit uitstel worden vanuit de 

gemeente een aantal voorwaarden verbonden die te maken hebben met tussentijdse overlegging van 

kwartaalcijfers lopende het jaar en het beëindigen van de arbeidsrelatie met de huidige directeur/bedrijfsleider.  

 

Door dit besluit geven wij het nieuwe bestuur alle ruimte om verdere stappen te zetten om, lopende dit jaar, de 

financiële situatie van De Sirkel te verbeteren zodat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van een duurzame 

(financiële) bedrijfsvoering,  

 

Stichting Kringloopwinkel De Sirkel vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeente. Door middel van 

werkervaringsplaatsen (via social return c.q. betaald werk), krijgen inwoners en vrijwilligers de kans om weer terug 

te komen in het arbeidsproces.   

 

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

 

De rol van KansisGroen bij personele uitbreiding 

recreatieschappen   
De kadernota’s van de recreatieschappen Loosdrecht en Stichtse Groenlanden zijn op 19 februari jongstleden 

behandeld in de informatieve commissie. Uit de kadernota’s kwam naar voren dat ontwikkelingen in de markt de 

kosten voor beheer en onderhoud doen stijgen en dat er meer behoefte is aan bestuurlijke handhaving vanuit de 

samenleving. Gekozen is voor uitgangspunt 2 dat omschrijft dat er vanuit deze ontwikkelingen rekening wordt 

gehouden met personele uitbreiding en dat hiervoor dekking wordt gezocht binnen de begroting 2020 van de 

recreatieschappen. 

 

Tijdens de bespreking in de informatieve commissie is toegezegd (T99) om uit te zoeken wat de eventuele 

mogelijkheden zijn voor Kansis om een rol te spelen bij de personele bezetting bij het Recreatieschap. Het 

dienstenpakket van KansisGroen is onder de aandacht gebracht bij de recreatieschappen en er zijn gesprekken 

gevoerd over de mogelijkheden. De recreatieschappen gaven aan dat KansisGroen al een rol speelt bij het beheer 

van werkzaamheden op de Vinkeveense Plassen en dat het leerwerkbedrijf ook bij toekomstige aanbestedingen de 

vraag zal krijgen om mee te dingen. 

---------------- 
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Overschrijding Herenweg - Gageldijk   
In de voorbereiding op de uitvoering van het project Herinrichting Herenweg-Gageldijk is gebleken dat de situatie in 

het veld wezenlijk anders is dan in het rioleringsplan was uitgewerkt. Daarom is het ontwerp aangepast. Dit brengt 

extra werkzaamheden, een langere doorlooptijd en hogere kosten met zich mee. U ontvangt een separaat 

Raadsvoorstel voor de dekking van deze extra kosten. De aannemer is op 22 april jongstleden in opdracht van de 

gemeente van start gegaan met werkzaamheden omdat langer uitstellen met nog hogere kosten gepaard zou 

gaan. 

Aanbesteding  

Voor het project Herinrichting Herenweg – Gageldijk heeft in juli 2018 een aanbesteding plaatsgevonden. De 

werkzaamheden betreffen het vervangen van het bestaande rioolstelsel door een (gedeeltelijk) gescheiden stelsel, 

het herinrichten van het kruispunt MaarsseveensePoort - Herenweg en het aanpassen van het wegprofiel. De 

economisch meest voordelige aanbieding die uit de aanbesteding van het werk naar voren kwam sloot op € 4,5 

miljoen. Het project is in augustus 2018 gegund.  

Nieuwe situatie  

Tijdens de voorbereiding op de uitvoeringsfase bleek de situatie in het veld wezenlijk anders dan in het 

rioleringsplan was uitgewerkt en dat vormde de basis voor de onderzoeken, het (technisch) ontwerp en de 

contractstukken. Tussen september 2018 en april 2019 heeft de gemeente in samenwerking met de aannemer en 

ingenieursbureau BOOT het ontwerp aangepast. Deze aanpassing betekent dat het riool dieper komt te liggen. Dit 

heeft consequenties voor de huisaansluitingen en straatkolken, de locaties en capaciteit van de gemalen en de 

grondwerkzaamheden.  

 

De aanpassing heeft geresulteerd in een herziene inschrijving van ruim € 6 miljoen. Een extern adviesbureau heeft 

de nieuwe inschrijving beoordeeld. Het verschil tussen de oorspronkelijke en herziene inschrijving is te verklaren 

door indexatie (ten gevolge van latere start), de extra (grond)werkzaamheden (ontgraven, afvoeren, aanvoeren en 

verwerken van grond) en de langere uitvoeringsperiode (onder andere bouwplaatsinrichting, bemaling, 

verkeersmaatregelen).  

Informeren omgeving  

De aannemer houdt de direct betrokkenen, bewoners en bedrijven op de hoogte over de uitvoering van de 

werkzaamheden met een bouwapp, bewonersbrieven en huisbezoeken. Ook de toezichthouder en directievoerder 

van de gemeente hebben intensief contact met bewoners en bedrijven over de voortgang van de werkzaamheden 

en de bereikbaarheid van percelen.   

 

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

 

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

 

Inloopavond: Zandpad wordt fietsstraat 

 13 mei, 19:30 uur 

 Waar: Grote zaal Boom & Bosch te Breukelen 

 

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/

