
1 

 

In deze RaadsInformatieBrief: 

 

Update coronavirus ............................................................................................................................... 1 

Uitkomsten onderzoek impact coronacrisis Stichtse Vecht .............................................................. 2 

Ondersteuning bij versoepeling sportmaatregelen ............................................................................ 2 

Overzicht aanvragen Participatiewet en Tozo ..................................................................................... 2 

Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake DigiD en Suwinet audit ........................................................... 4 

Stand van zaken Beek en Hoff .............................................................................................................. 4 

 

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

 

 

 

Update coronavirus  
We kijken terug op een rustig verlopen Koningsdag die in onze gemeente voornamelijk thuis en online gevierd is. 

Datzelfde beeld hopen we komende week te zien bij de dodenherdenking en de viering van 75 jaar vrijheid. Ook 

dan roepen we inwoners op om vooral vanuit huis 4 mei te herdenken en 5 mei te vieren. Om besmettingen met 

het coronavirus zoveel mogelijk te beperken is het in acht nemen van de huidige maatregelen nog steeds 

belangrijk. Met enige regelmaat worden wij door de GGD regio Utrecht (GGDrU) geïnformeerd over nieuwe 

gevallen van positief geteste inwoners. De gemeente Stichtse Vecht telt tot nu toe in totaal 84 positief geteste 

inwoners. We betreuren dat 7 inwoners die positief getest waren op het coronavirus zijn overleden als gevolg van 

dit virus. Het zorghotel in Breukelen is inmiddels operationeel. In het Van der Valk Hotel worden momenteel 8 

personen verzorgd die herstellende zijn van het coronavirus. 
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Uitkomsten onderzoek impact coronacrisis Stichtse 

Vecht 
 

Een van de taken van de GGD regio Utrecht (GGDrU) is om de gezondheid te beschermen, bevorderen en te 

monitoren. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er leeft. In de periode van 3 tot en met 13 april 

2020 heeft de GGDrU een regionaal onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de coronacrisis in de regio. De 

online vragenlijst is uitgezet onder het gezondheidspanel van de GGDrU en kon ook door andere inwoners van 18 

jaar en ouder in de regio Utrecht worden ingevuld. Onder andere via social media werd bekendheid gegeven aan 

dit onderzoek. In het totaal hebben 5.895 inwoners uit de regio Utrecht het onderzoek ingevuld, waarvan 260 

personen uit Stichtse Vecht. De resultaten voor Stichtse Vecht kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem.   

Opvallend resultaat van het onderzoek is dat de helft van alle deelnemers aangeeft minder te bewegen sinds de 

coronacrisis, maar ook geeft ongeveer de helft van alle deelnemers aan bewuster te leven. Bijna alle deelnemers 

geven aan dat het goed lukt om rekening te houden met de maatregelen van de overheid. Sinds de uitbraak van 

het coronavirus voelt 41% zich eenzamer en ervaart 59% van de deelnemers meer saamhorigheid. Voor meer 

resultaten zie de bijgevoegde infographic. 

 

Ondersteuning bij versoepeling sportmaatregelen 
 

De maatregelen voor sport in coronatijd zijn met ingang van 29 april versoepeld. Sportactiviteiten voor kinderen en 

jongeren tot en met 18 jaar mogen onder voorwaarden in de buitenlucht worden aangeboden. 

Binnensportaccommodaties blijven voorlopig nog gesloten. De afgelopen week zijn verenigingen door de 

gemeente geïnformeerd over de verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken. Op basis van de protocollen van de 

VSG, NOC*NSF en sportbonden maken verenigingen het eigen aanbod passend. De gemeente ondersteunt hierin 

vraaggericht. Op de website van het Sportpunt is een overzicht gepubliceerd met antwoorden op veel gestelde 

vragen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Ook heeft op dinsdag 28 april 2020 een digitaal sportcafé 

plaatsgevonden. Verenigingen hebben dit moment gebruikt om vragen te stellen aan de gemeente (Sportpunt 

Stichtse Vecht), met elkaar te sparren over uitdagingen en ruimte op de buitensportaccommodatie beschikbaar te 

stellen voor binnensportaanbieders. Vooralsnog verloopt de sportversoepeling in de gemeente Stichtse Vecht 

voorspoedig. Als er vraag naar is, wordt er nogmaals een digitaal sportcafé georganiseerd. 

 

 

Overzicht aanvragen Participatiewet en Tozo 
De maatregelen die zijn ingesteld ter bestrijding van het coronavirus hebben tot een toename van het aantal 

aanvragen voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet geleid. Daarnaast zijn er de afgelopen 

weken aanvragen ingediend voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Via deze RIB 

informeren wij u over de eerste cijfers omtrent deze twee voorzieningen. 

De cijfers in deze RIB geven slechts het feitelijke beeld van de aantallen. Over de duiding, gevolgen en effecten 

voor Stichtse Vecht is meer onderzoek en tijd nodig.   

Participatiewet 

Er zijn sinds 16 maart jl. 38 aanvragen voor een bijstandsuitkering ingediend door personen van 27 jaar of ouder. 

Daarnaast zijn er in diezelfde periode 20 aanvragen ingediend door personen tot 27 jaar. Ten opzichte van 

dezelfde periode in 2019 (week 12 t/m 17) is er een duidelijke toename van aanvragen zichtbaar, met name voor 

jongeren tot 27 jaar. In onderstaande grafiek zijn de aantallen over 2019 en 2020 weergegeven. 

https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/uitkomsten-regionaal-onderzoek-impact-coronacrisis-488.html
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-34-Bijlage-Impact-corona-peiling-1-Stichtse-Vecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-34-Bijlage-Impact-corona-peiling-1-Stichtse-Vecht.pdf
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Tozo 

 

De Tozo wordt voor inwoners van Stichtse Vecht volledig door de gemeente Utrecht uitgevoerd. In totaal heeft de 

gemeente Utrecht 12.000 aanvragen voor de Tozo ontvangen. Dit is het totaal van aanvragen vanuit Utrecht, de 

Ronde Venen en Stichtse Vecht. Inmiddels zijn er 4.000 uitkeringen uitbetaald. Het grote aantal aanvragen, in 

combinatie met o.a. onduidelijkheid over de interpretatie van de regels en het ontbreken van noodzakelijk 

bewijsstukken, heeft er toe geleid dat er sprake is van een achterstand. De gemeente Utrecht hoopt binnen twee 

weken de achterstand te hebben ingelopen, er wordt ook extra ingezet op de aanvragen uit de regiogemeenten, 

waaronder Stichtse Vecht.  

 

Tot en met week 16 zijn er 1.405 Tozo-aanvragen door inwoners van Stichtse Vecht ingediend. Een duidelijke piek 

is te zien in week 13, toen werden er 853 aanvragen in één week ingediend. In de volgende grafiek wordt de 

ontwikkeling van de aanvragen Tozo weergeven sinds week 12. 
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Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake DigiD en 

Suwinet audit 
 

 

Inwoners en bedrijven verwachten een betrouwbare gemeente die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat om 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest brede zin van het woord.  

De verantwoording over informatieveiligheid wordt gedaan met de Eenduidige Normatiek Single Information Audit 

(ENSIA), door middel van een zelfevaluatie. Deze ingevulde zelfevaluatievragenlijst vormt de basis voor het 

opstellen van de collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet.   

 

Collegeverklaring 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht legt met de collegeverklaring 

verantwoording af over een aantal geselecteerde informatiebeveiligingsnormen voor Digid en Suwinet op basis van 

de ENSIA systematiek. De collegeverklaring is getoetst door een auditor in het voldoen, in opzet en bestaan aan 

beheersingsmaatregelen van geselecteerde normen voor DigiD en Suwinet. We zijn blij met de toegevoegde 

waarde van de audit en onderschrijven de aanbevelingen. Op het gebied van Suwinet is er ruimte voor verbetering 

en daar werken we hard aan. 

 

Sturing 
ENSIA helpt gemeenten om verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de 

planning en controlcyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de 

informatiebeveiliging van de gemeente en kan het college beter sturen en verantwoording afleggen aan de 

gemeenteraad en andere belanghebbenden. 

 

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

 

 

Stand van zaken Beek en Hoff 
 

 

In de vergadering van april 2019 heeft uw raad ingestemd met een aantal aanvullende afspraken opgenomen in 

een addendum dat is gehecht aan de in 2014 gesloten overeenkomst bij de verkoop van de buitenplaats Beek & 

Hoff. Als uitvoering daarvan zijn in mei 2019 de akten van levering getekend en is daarmee de verkoop van het 

voormalige gemeentehuis in Loenen aan de Vecht aan de kopers formeel bij de notaris afgerond.  

Met dit bericht informeren wij u nader over de huidige stand van zaken.  

 

Aanvullende overeenkomst 
Sinds begin deze maand staat het noordelijke deel van het voormalige gemeentelijke pand te koop. Door de fractie 

van Streekbelangen zijn hier vragen over gesteld onder meer of in het addendum en bij de verkoop aanvullende 

voorwaarden zijn gesteld. Wij hebben daarop het volgende geantwoord.  

‘’De aanvullende overeenkomst zijn wij aangegaan vanwege een meningsverschil dat in het najaar van 2018 is 

ontstaan tussen de gemeente en de kopers over de bouwkundige- en onderhoudsstaat van het verkochte en in 

hoeverre die beantwoordt aan de afspraken in de koopovereenkomst die reeds in 2014 was gesloten. Ter 

beslechting van die discussie tussen partijen over de staat van onderhoud zijn partijen overeengekomen dat de 

gemeente aan de kopers een overeengekomen bedrag vergoedt. Dit bedrag is het resultaat van onderhandelingen 

tussen partijen over de staat van onderhoud van het verkochte ten tijde van de levering. Het is op te vatten als een 

compensatie voor de waardedaling van het pand als gevolg van het marginaal toepassen van regulier onderhoud 
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door de gemeente, niet als bedrag waarmee de kopers het achterstallige onderhoud dienen op te heffen. Hierbij 

zijn geen andere voorwaarden gesteld dan de uitdrukkelijke voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad in 

haar vergadering van april 2019. Na goedkeuring door de raad is gemeld bedrag door de notaris bij de levering 

tussen partijen verrekend. Ook in de koopovereenkomst uit 2014, waar uw raad uitvoerig bij is betrokken is 

geweest, zijn geen aanvullende voorwaarden ten aanzien van doorverkoop opgenomen.’’  

 

 

Zorgen in de samenleving 
Daarnaast bereiken ons signalen dat er in de samenleving zorgen bestaan over het behoud van de monumentale 

waarden van deze buitenplaats. Deze zorgen gaan zowel over het monumentale pand, de theekoepel als de 

monumentale bomen.  

De eigenaren van de buitenplaats zijn in onze ogen voortvarend bezig met de voorbereidingen voor het realiseren 

van hun woningen. Voor de woning op de vrije kavel aan de Molendijk ligt het ontwerp van de 

omgevingsvergunning ter inzage. De eigenaar van het zuidelijke deel van het voormalige gemeentehuis heeft sinds 

kort een erkend restauratiebedrijf geselecteerd die met de verbouw van het pand aan de slag gaat. Het pand van 

de derde eigenaar staat zoals gezegd te koop en wij hopen dat de verkoop snel rond zal zijn en de nieuwe 

eigenaar de verbouwing en restauratie ook spoedig in gang zet. De eigenaren hebben laten weten dat zij 

gezamenlijk een tuinontwerp laten opstellen dat recht doet aan de monumentale status van de tuin.  

 

Ook hebben wij vernomen dat er zorg bestaat over één van de monumentale bomen in de noord oost hoek van de 

buitenplaats. Het is een monumentale boom die in 2017 in opdracht van de gemeente gecontroleerd is op 

veiligheid. Uit deze controle is gebleken dat dood hout verwijderd moet worden, maar dat deze boom niet geveld 

hoeft te worden. De gemeente heeft als eigenaar van de buitenplaats aan haar zorgplicht voldaan en deze 

zorgplicht is sinds de overdracht in handen van de nieuwe eigenaar. Het is de gemeente bekend dat deze boom 

niet in de beste staat verkeert, maar een monumentale boom moet ten alle tijde behouden blijven tenzij het op 

basis van advies van deskundigen niet langer verantwoord is. Dat laatste is vooralsnog niet het geval. 

 

Toezicht 
Tenslotte heeft de verbouw en restauratie van de buitenplaats onze nadrukkelijke aandacht en voeren wij met 

regelmaat bouwkundig toezicht uit. Ook hebben wij met de wijkagent, onze BOA’s en Jeugdpunt afspraken 

gemaakt om een extra oogje in het zeil te houden aangezien deze buitenplaats uitlokt tot vandalisme en door 

sommige jeugd als hangplek wordt beschouwd. 
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