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Update Corona 
 

Inleiding 

Deze week heeft het kabinet versoepelingen van de lockdown aangekondigd. Dit is mogelijk door de toename van 

het aantal vaccinaties en de verwachting dat het aantal ziekenhuisopnames zal afnemen. Vanaf woensdag 28 april 

vervalt onder andere de avondklok, gaan de terrassen buiten onder voorwaarden open en mogen op 

warenmarkten ook weer andere artikelen dan levensmiddelen worden verkocht. Op de website van de 

Rijksoverheid staat een uitgebreid overzicht van alle veranderingen en de volgende stap in het openingsplan. 

Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds hoog is, blijft het belangrijk om de basisregels in 

acht te nemen. Ook in Stichtse Vecht krijgen dagelijks tientallen inwoners een positieve uitslag van een coronatest, 

met alle gevolgen voor hen en hun directe omgeving. 

 

Parkeren bij Stinzenhal na versoepelingen 

Naar verwachting kan er vanaf dinsdag 11 mei weer meer buiten gesport worden. Deze aanstaande versoepeling 

kan invloed hebben op de parkeerdruk rond de vaccinatielocatie in de Stinzenhal in Breukelen. We zijn met de 

verenigingen en ondernemers in overleg over de mogelijke gevolgen van de versoepelingen. De besturen van de 

sportverenigingen en ondernemers zijn verzocht om hun leden te vragen zoveel mogelijk met de fiets of lopend te 

komen. Daarnaast onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor uitbreiding van de parkeerfaciliteiten in de 

omgeving van de Stinzenhal. 
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Lintjesregen 26 april 2021 

Tijdens de lintjesregen op maandag 26 april 2021 reikt burgemeester Ap Reinders een aantal Koninklijke 

Onderscheidingen uit, gespreid over de dag. De lintjesregen vindt plaats in de trouwzaal van Goudestein in 

Maarssen. Voor iedere decorandus is een half uur gepland. Vanwege de coronamaatregelen kan helaas slechts 

een beperkt aantal gasten aanwezig zijn per decorandus. Er vindt geen borrel plaats aan het eind van de 

bijeenkomst. Om de gezondheid van alle aanwezigen te beschermen, wordt de lintjesregen georganiseerd met 

inachtneming van de geldende voorschriften en coronamaatregelen. Dit is ook in lijn met de richtlijnen van de 

Kanselarij der Nederlandse Orden. De namen van de gedecoreerden worden op maandag 26 april vanaf 13.00 uur 

gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast stuurt de gemeente een persbericht uit met alle namen en 

achtergronden van de decorandi. 

 

Voorbereidingen Koningsdag 2021 

Net als vorig jaar, ziet Koningsdag in 2021 er anders uit dan we hadden gehoopt. De eerste versoepelingen zijn in 

zicht, maar zijn nog niet van kracht. Dit houdt in dat er op Koningsdag geen evenementen mogelijk zijn en horeca 

uitsluitend voor afhaal open is. Ook op dit scenario hebben wij ons voorbereid dit jaar. Met Oranjeverenigingen is 

gesproken over de beperkingen, maar ook over de activiteiten die wél mogelijk zijn binnen de huidige maatregelen. 

Sportactiviteiten voor kinderen, het rondbrengen van oranje tompouces bij ouderen en online pub quizzen zijn hier 

voorbeelden van. Horecaondernemers worden in het weekend voorafgaand aan Koningsdag met een brief 

geattendeerd op de huidige coronamaatregelen en de versoepelingen die gelden vanaf woensdag 28 april.  

 

Dodenherdenking 4 mei  

In lijn met de adviezen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en in samenspraak met de Stichting 4-5 mei Stichtse 

Vecht vindt ook dit jaar een sobere en beperkte Dodenherdenking plaats op 4 mei, zonder publiek. De maatregelen 

en de naleving ervan zijn leidend voor dit besluit. Voorkomen moet worden dat er ongewild een publieke 

herdenking ontstaat met groepen mensen. Daarmee komt de naleving van de maatregelen om verspreiding van 

het coronavirus tegen te gaan in het gedrang.  

 

In een gesprek met de voorzitters en leden van de lokale Oranjeverenigingen en 4-5 mei comités hebben we 

gevraagd om inwoners in hun kernen op te roepen om op 4 mei de vlag de hele dag halfstok te hangen. Ook bij de 

verschillende herdenkingsmonumenten in onze gemeente zal de vlag die dag halfstok hangen. Dit alles in 

overeenstemming met de vlaginstructie van het kabinet.  

 

Kransleggingen 

In vier kernen van de gemeente Stichtse Vecht vindt dit jaar een kranslegging plaats. De burgemeester zal namens 

het gemeentebestuur een krans leggen bij het monument in Loenen aan de Vecht. De kranslegging vindt overdag 

in stilte plaats, op een willekeurig tijdstip en zonder publiek. De herdenkingstoespraak van de burgemeester wordt 

vooraf opgenomen door RTV Stichtse Vecht. De wijkwethouders zullen samen met iemand van het organiserend 

comité in een aantal kernen van Stichtse Vecht een krans namens de gemeente te leggen. In Breukelen zal 

wethouder Jeroen Willem Klomps dit doen, in Maarssen-Dorp wethouder Hetty Veneklaas en in Vreeland 

wethouder Maarten van Dijk.  

 

Uitzending 

Van de kransleggingen zal RTV Stichtse Vecht filmbeelden maken, die worden gemonteerd en samengevoegd met 

een eerder opgenomen videoboodschap van de burgemeester. ’s Avonds na de Nationale Dodenherdenking rond 

de klok van 20.30 uur wordt de videoboodschap online geplaatst op de gemeentelijke website en sociale media. 

RTV Stichtse Vecht en Nieuwsblad VAR zullen de beelden ook verspreiden via hun online media. 

 

Op 5 mei worden er in het kader van Bevrijdingsdag geen activiteiten georganiseerd in Stichtse Vecht. 
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Lokale herstelagenda Covid-19 

Op 25 maart jl. heeft het college besloten om de resterende coalitieperiode de focus te richten op de uitvoering van 

een Lokale herstelagenda. Deze Lokale herstelagenda heeft als doel om het herstel van onze samenleving, na alle 

negatieve effecten van de coronacrisis, te versnellen.  

 

Met deze RIB informeert het college de raad over het proces om tot deze Lokale herstelagenda te komen.  

 

De komende periode gaan we bestuurlijk het gesprek aan met betrokkenen zoals belangenverenigingen, 

maatschappelijke instellingen en ondernemers. Immers, we hebben elkaars kennis en kunde nodig om te kunnen 

bepalen wat de grootste prioriteiten zijn, welke doelgroepen we niet het oog mogen verliezen en welke 

maatregelen hier het beste bij passen. Het is goed om te zien dat deze samenwerking de afgelopen periode al 

vorm heeft gekregen. In de Lokale Herstelagenda sluiten we dan ook zoveel mogelijk aan op alle lopende en 

geplande initiatieven. Met de Lokale herstelagenda sluiten we ook aan bij de Landelijke herstelagenda.  

 

De Lokale herstelagenda wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders van het Collegewerkprogramma (CWP) 

en het daarbij horende beschikbare budget en capaciteit. Zo heeft uw raad ingestemd met een addendum op het 

CWP en een budget van 2 miljoen beschikbaar gesteld om de maatschappelijke, economische en financiële 

gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Hier heeft uw raad ruim 2 miljoen aan rijksmiddelen voor 

coronacompensatie aan toegevoegd.  

 

Vanzelfsprekend wordt u als raad regelmatig en tijdig geïnformeerd over de ontwikkeling en voortgang van de 

Lokale herstelagenda. Daarnaast blijft u betrokken via de reguliere p&c-cyclus. De portefeuillehouder economie is 

de coördinerend wethouder voor dit dossier. 

 

De Lokale herstelagenda loopt tot maart 2022. Dit is gelijk aan het huidige coalitieakkoord. Daarnaast blikken we in 

de Lokale herstelagenda vooruit en beschrijven we mogelijke vervolgrichtingen om op de lange termijn te blijven 

investeren in een vitale samenleving. De Lokale herstelagenda heeft hierdoor ook een overdrachtsfunctie richting 

de nieuwe raadsperiode vanaf 2022. 

 

Wij verwachten dat de inventariserende gesprekken met de belangrijkste stakeholders in mei worden afgerond. 

Daarna wordt duidelijk wat de inhoud van de Lokale herstelagenda wordt. Het college zal de raad hierover uiterlijk 

in de tweede helft van juni informeren. 

 

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

 

Wijziging nadere regels warenmarkten 
 

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbesluit tot wijziging van de “Nadere regels warenmarkten gemeente 

Stichtse Vecht”. In deze nadere regels wordt een vergunningsduur van 15 jaar gehanteerd, waarmee de 

rechtszekerheid voor de huidige marktkooplieden niet in het geding komt. Daarnaast is nu ook een maximale 

dieptemaat van 6 meter opgenomen. Dit besluit wordt nu ter inzage gelegd en er kunnen zienswijzen worden 

ingediend. Met deze aanvulling van de “Nadere regels warenmarkten SV” wordt het 

marktstandplaatsvergunningenbeleid in Stichtse Vecht in lijn gebracht met de Europese dienstenregeling en 

uitspraken van de Raad van State die bepalen dat zogenoemde schaarse vergunningen niet voor onbepaalde tijd 

mogen worden verstrekt. Ook wordt hiermee opvolging gegeven aan een aanbeveling uit het bemiddelingstraject 

markt-horeca Breukelen van vorig jaar waar de onafhankelijk voorzitter onder meer adviseerde om te komen tot 

een actueel vergunningenstelsel. In het verleden zijn in Stichtse Vecht wel markstandplaatsvergunningen voor 

onbepaalde tijd verstrekt. Nu is een aantal jaren geen schriftelijke marktvergunning aan nieuwe marktkooplieden 

verstrekt. Daarnaast is ook gebleken dat een aantal vergunningen niet meer traceerbaar zijn na de gemeentelijk 

herindeling. Na definitieve vaststelling van de nadere regels wordt hier een inhaalslag gemaakt, zodat iedere 

marktkoopman beschikt over een geldige, actuele vergunning. 
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------------------- 

 

Uitbreiding van de woonwijk Cronenburgh met fase 4 
 

In januari van dit jaar heeft het college een formeel verzoek ontvangen van een ontwikkelaar of de gemeente mee 

wil werken aan de uitbreiding van de wijk Cronenburgh in Loenen aan de Vecht. Het college van B&W en de 

gemeenteraad zullen daarom dit jaar een besluit nemen over de principiële vraag of en onder welke voorwaarden 

we woningbouw toestaan op deze plek (zie luchtfoto). Op dit moment wordt gekeken welke mogelijkheden de 

gemeente ziet voor het gebied en welke kaders meegegeven kunnen worden aan de initiatiefnemer. Deze kaders 

zijn gebaseerd op bestaand beleid waaronder de woonvisie. 

 

Provincie ziet kansen in deze woningbouwlocatie 

De woningbouwlocatie ligt buiten de rode contour en wordt gezien als een “uitleglocatie”. De provincie heeft in de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) het volgende opgenomen over deze locatie: “Wij 

zien mogelijkheden voor stedelijke uitbreiding tussen de aan te leggen Randweg Loenen en het huidige stedelijke 

gebied. Als de gemeente met een plan komt, werken wij daaraan mee.” 

 

Daarnaast is deze potentiële woningbouwlocatie voor minimaal 120 woningen opgenomen in de Planmonitor van 

de provincie Utrecht en het Regionaal Programma Wonen en Werken. De locatie is vooralsnog benoemd als 

“pijplijn locatie”, omdat er nog geen concreet plan ligt en er nog geen besluitvorming is vanuit de gemeente.  

 

Hoe gaat de procedure nu verder 

Het college en de gemeenteraad moeten eerst een principebesluit nemen of en onder welke voorwaarden ze mee 

willen werken aan deze ontwikkeling.  Pas daarna kan er een intentieovereenkomst worden gesloten met de 

ontwikkelaar. Er wordt op dat moment ook een plan van aanpak gemaakt voor de hele procedure inclusief het 

overleg met bewoners.  

Met de ontwikkelaar is ambtelijk afgesproken dat de opstelling van het stedenbouwkundig plan participatief wordt 

vormgegeven. Er heeft in januari al een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en 

leden van de dorpsraad Loenen aan de Vecht. 

 

Op het moment dat een intentieovereenkomst is gesloten, kunnen door de ontwikkelaar bijeenkomsten worden 

georganiseerd met een groep bewoners om in goed overleg tot een stedenbouwkundig plan te komen. Er ligt nu 

dus nog geen stedenbouwkundig plan.  

 

Op welke termijn gestart wordt met de opstelling van het stedenbouwkundig plan kunnen we nu nog niet zeggen. 

Zoals bekend staat dit project in het kader van de Prioritering van werkzaamheden op de Wachtlijst initiatieven 

woningbouw. Voor de verdere uitvoering van het project moet eerst ambtelijke capaciteit beschikbaar zijn. Daar is 

pas ruimte voor als een aantal lopende projecten is afgerond. Een project als deze vraagt namelijk veel inzet en 

capaciteit en heeft een looptijd van enkele jaren. Wel kunnen we dit project, nadat een principebesluit is genomen, 

aanmelden bij provincie en regio als “concreet”. Via de dorpsraad worden omwonenden over het bovenstaande 

geïnformeerd.  
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Afbeelding 1: Begrenzing is nog indicatief. Plangebied kan groter worden maar woningbouw blijft binnen grens 

Randweg Noord. 

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

 

Ontwikkelingen Samen Veilig Midden Nederland 
 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in oktober 2020 een 

tussentijdse rapportage uitgebracht op hun eerdere rapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”. Daarin 

riepen de inspecties op tot een Doorbraakaanpak bij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor kinderen met 

een jeugdbeschermingsmaatregel. Ook is SVMN bezig met het Koersprogramma waarover wij u in RIB#80 2020 

geïnformeerd hebben en zijn er inmiddels expertisenetwerken opgericht. Tevens heeft de inspectie op 20 

november 2020 de aanwijzing van de William Schrikker Stichting beëindigd en zijn de eerste effecten van de pilot 

Vereenvoudiging jeugdbescherming bekend.  In deze RIB informeren wij u over de stand van zaken. 

 

Voortgang Doorbraakaanpak  

Vanaf november 2020 volgen de inspecties middels bovenregionale gesprekken de voortgang van de 

Doorbraakaanpak bij SVMN. De gemeente Utrecht houdt zicht op de voortgang van deze aanpak in alle 

jeugdregio’s en rapporteert aan de inspecties. Deze aanpak moet ertoe leiden dat kinderen met een 

jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp ontvangen. In maart 2021 voerden de inspecties een 

verdiepende praktijktoets uit. De inspecties toetsten of de gezamenlijke inspanningen van betrokken partijen 

(Gecertificeerde Instellingen, gemeenten, lokale teams en zorgaanbieder(s)) tot het gewenste resultaat leiden. De 

bevindingen nemen de inspecties op in hun rapport (naar verwachting medio april 2021). Uiteraard volgen wij dit 

nauwgezet en informeren we uw raad over de uitkomsten.   

 

Situatie in Stichtse Vecht 

Net als in december 2020 (zie RIB #88) is voor alle kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel uit onze 

gemeente binnen de wettelijke termijn van vijf dagen een gezinsvoogd aangewezen. Bij de meeste van hen ligt er 

binnen zes weken een plan van aanpak.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z18997&did=2020D41055


 

 

 

 

 

 
6 RaadsInformatieBrief  |  22 april 2021 

 

  

1 juni 2012 

 

Voor een aantal kinderen lukt het niet om binnen zes weken een plan van aanpak te maken. Dit door de 

combinatie van thuiswerken, thuisonderwijs, testen en (zelf)quarantaine voor ouders, kinderen en uitvoerende 

professionals. Daarnaast leidt de vertraagde administratieve afhandeling van rechtbanken bij 

jeugdreclasseringsmaatregelen er soms toe dat pas weken na een vonnis een gedegen plan kan worden 

opgesteld. De medewerkers van SAVE doen hun uiterste best om de wettelijke termijnen te volbrengen. 

De afgelopen tijd is aandacht besteed aan de door SAVE geïndiceerde hulp en de wachtlijsten van aanbieders. In 

nauwe samenwerking met ons wijkteam, YEPH, de Maatwerkbende en SAVE zijn in bijna alle situaties oplossingen 

gevonden. Dit om passende hulp zo snel mogelijk te laten starten. Er zijn twee kinderen in onze gemeente die nog 

geen alternatief aanbod hebben. Zij krijgen compenserende hulp om de wachttijd te overbruggen. SAVE is 

betrokken bij deze kinderen en er is zicht op hun veiligheid. 

 

Expertisenetwerken 

Het beter doen met en voor kinderen, jongeren en gezinnen met meerdere, langlopende en complexe vragen. Dit 

is de ambitie van de expertisenetwerken Flevoland - Utrecht1. Samen vormen deze provincies één van de acht 

gebieden die een landelijke opdracht hebben om te zorgen dat er ook in zeer complexe situaties tijdig zorg op maat 

is. Samen met ervaringsdeskundige jongeren, ouders en professionals is uitgewerkt hoe de huidige inzet verder 

versterkt kan worden. De inzichten uit de Doorbraakaanpak zijn hierbij benut. Zo kunnen we de leerervaringen 

breed in de praktijk benutten en de inzet van de expertisenetwerken waar nodig bijstellen. 

 

Op basis hiervan zetten we dit jaar in op: 

• Stimuleren van maatwerkoplossingen 

• Meer integraal samenwerken tussen ervaringsdeskundigen en professionals 

• Professionals bijscholen 

• Werken met de methode ‘verklarende analyse’: passend maatwerk bieden door eerder en beter samen  

met jongeren en ouders het ontstaan, voortbestaan en samenhang van problemen in beeld te hebben 

• Leren van complexe praktijksituaties 

 

Voortgang van het koersprogramma van SVMN 

SVMN heeft sinds halverwege 2019 gewerkt met een veranderagenda, waarin het vergroten van openheid en 

transparantie centraal stond. SVMN wil dit bestendigen in een koersprogramma; een meerjarenplan voor 

ontwikkeling van de organisatie. De belangrijkste doelstelling van het koersprogramma is om de jeugdige en het 

gezin nog centraler in de organisatie te zetten, in het dagelijks werk zichtbaar te maken en regie te geven over zijn 

of haar eigen proces. 

 

Daarbij besteedt SVMN aandacht aan de aanbevelingen uit de onafhankelijke reflectie van het Verwey-Jonker 

Instituut om tot een onderliggende verandertheorie te komen en deze vast te leggen in een meerjarenplanning. Wij 

sturen erop dat SVMN dit doet in nauw contact met cliënten, samenwerkingspartners en ons als opdrachtgevers. 

Het plan wordt nog verder afgestemd, ook met de overige bovenregionaal samenwerkende gemeenten. 

 

Aanwijzing William Schrikker Stichting 

De William Schrikker Stichting (WSS) voldoet sinds 20 november 2020 aan de vereisten uit de aanwijzing. Hiermee 

is het handhavingstraject tot een einde gekomen. De inspectie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven om 

ervoor te zorgen dat de op dit moment bereikte kwaliteitsverbetering ook in de toekomst is geborgd. In de regionale 

periodieke gesprekken is het functioneren van de WSS ook een aandachtspunt. 

 
1 Met de expertisenetwerken Flevoland–Utrecht geven wij invulling aan de opdracht van Utrecht als coördinerend gebied 

voor deze provincies een expertisecentrum te organiseren. Omdat wij zorg zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen willen 

brengen, is gekozen voor de benadering en benaming van netwerken. 

 

https://www.samen-veilig.nl/bestuurlijke-reactie-samen-veilig-midden-nederland-op-rapportage-verwey-jonker-instituut-inzake-reflectie-veranderagenda/
https://www.igj.nl/publicaties/brieven/2020/11/25/rapportbrief-einde-tweede-en-derde-onderdeel-aanwijzing-wss-jbjr
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Druk op de jeugdbeschermingsketen 

Naast Montfoort, Oudewater en Woerden is ook Stichtse Vecht in november 2020 gestart met de pilot Vernieuwing 

Jeugdbescherming Utrecht West in samenwerking met SAVE, Veilig Thuis (VT) en de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK). Hierover bent u in RIB #80 2020 geïnformeerd.  

 

Deze pilot komt voort uit problemen die in de praktijk ervaren worden.  Zo ligt er een grote druk op de medewerkers 

en instanties in de jeugdbeschermingsketen, neemt het aantal jeugdigen in deze keten toe, stijgen de kosten en 

zijn er lange doorlooptijden. Ook werd ervaren dat er te weinig samenwerking en eenheid was tussen professionals 

en dat er geen gezamenlijke professionele oordeelsvorming plaatsvond waar beslissingen op gebaseerd konden 

worden. In de pilot zijn de lokale teams de meest constante factor in de begeleiding van het kind en gezin. De 

jeugdbeschermingsketen is daarbij aanvullend.  

 

Eerste resultaten pilot 

• Het aantal zaken SAVE-begeleiding (vrijwillig kader) neemt sterk af. De verwachting is dat SAVE  

begeleiding niet meer als standaardproduct zal worden ingezet; 

• Veel meer dan voorheen vindt gezamenlijke oordeelsvorming tussen VT en het lokale team plaats. Vanaf  

de start wordt gekeken wie er met welke boodschap spreekt met gezinsleden. Indien nodig worden 

anderen zoals politie, het Wmo-team van de lokale toegang of de RvdK betrokken; 

• Het lokale team denkt actief mee met de jeugdbescherming en het gezin over het perspectief; 

• Er zijn gezamenlijke leerbijeenkomsten van het lokale team, VT en andere betrokken instanties. In deze  

bijeenkomsten worden geen beslissingen genomen, maar wordt aan de hand van actuele casuïstiek 

gewerkt aan een gezamenlijke visie en werkwijze; 

 

Hoe vindt de pilot doorgang na de eerste resultaten? 

De wethouders sociaal domein van de gemeenten in Utrecht West hebben begin 2021 aangegeven in het 

bestuurlijk overleg Utrecht West door te gaan met deze nieuwe werkwijze. U wordt geïnformeerd over de 

voortgang hiervan. 

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

 

Incident Vechtbrug Breukelen 
 

Afgelopen zaterdagavond heeft een trauma-arts na het landen van de traumahelikopter enkele minuten moeten 

wachten voor de geopende  Vechtbrug in Breukelen. Het incident was aan de dorpszijde van Breukelen, maar de 

helikopter is aan de andere zijde van de Vecht geland. Hierdoor moest de trauma-arts enkele minuten voor een 

open brug wachten. De ambulances en trauma-artsen beschikken, zo leert navraag, in onze regio niet over een 

systeem waarmee zij in verbinding staan met de brugwachters. Het was voor de trauma-arts in dit geval dus niet 

mogelijk vooraf de brugwachter in te seinen. 

 

De achterliggende dagen is contact gezocht met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en de 

politie om te kijken naar deze specifieke situatie en verbeterpunten. Op korte termijn worden er specifieke 

werkafspraken gemaakt tussen de RAVU, de politie en de Regionale Meldkamer. Daarnaast zal in breder regionaal 

verband worden gekeken naar hoe de communicatie tussen hulpdiensten onderling en andere partijen, zoals de 

brugwachters in ons gebied, kan worden verbeterd. 

 

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

 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-33-Bijlage-Pilot-Jeugdbescherming-Utrecht-West-vervolg-2021.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-33-Bijlage-Pilot-Jeugdbescherming-Utrecht-West-vervolg-2021.pdf


 

 

 

 

 

 
8 RaadsInformatieBrief  |  22 april 2021 

 

  

1 juni 2012 

Beleidsregel Middelen Participatiewet, IOAW/IOAZ 

Stichtse Vecht 2021 
 

Op 20 april 2021 heeft het college van B&W de beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 2021 vastgesteld.  

 

De Beleidsregels Middelen Participatiewet, IOAW/IOAZ Stichtse Vecht 2021 zijn gewijzigd ten opzichte van de 

beleidsregels uit 2019, voor zover het gaat om de aanpassing van de hoogte van de vrijlating van giften (artikel 3 

van de beleidsregels). In de beleidsregels van 2021 is opgenomen dat  € 1.200 per kalenderjaar aan giften 

vrijgelaten kan worden, ongeacht het soort huishouden (alleenstaand/alleenstaande ouder/gehuwd). Voor al het 

overige zijn de beleidsregels uit 2019 ongewijzigd.  

 

De aanpassing van deze beleidsregels is in lijn met motie 24 515, nr. 580 van de Tweede Kamer. 

 

De vastgestelde beleidsregels geven een uniforme richtlijn voor de vrijlating van giften en een ruimere coulance 

voor inwoners die onder de Participatiewet vallen. 

 

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

 


