
1 

 

In deze RaadsInformatieBrief: 

 

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

Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal Stichtse Vecht 2020 ..................................... 3 

Geen kadernota in een ongewone tijd ................................................................................................. 3 

KPG riolering en water .......................................................................................................................... 5 

 

 

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

 

Update coronavirus 
De herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei zijn waardig en rustig verlopen. Op de social media kanalen van 

de gemeente is veel aandacht besteed aan het online gedenken in de kernen van Stichtse Vecht. Ook  is er met de 

VAR een posteractie rond de herdenking en viering opgezet en er zijn video’s van de  kranslegging en van de 4 

mei-toespraak van de burgemeester verspreid die samen met RTV Stichtse Vecht zijn gemaakt. Hiermee konden 

we onder de bijzondere omstandigheden waarin we nu verkeren toch op een waardige manier stilstaan bij 75 jaar 

vrijheid.  

 

Versoepeling maatregelen 

Op woensdagavond 6 mei werd tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge duidelijk 

dat Nederland in een nieuwe fase van de crisis komt. Het is de bedoeling dat de  maatregelen stapsgewijs 

versoepeld worden en hiermee is een nieuw perspectief geschetst. Duidelijk is wel dat dit perspectief geen harde 

toezegging is. Als blijkt dat de versoepelde maatregelen niet tot een ongewenste opleving van het coronavirus 

leiden, gaan we aan de hand van een routekaart naar een geleidelijke afbouw van maatregelen en over naar een 

‘nieuw normaal’.  

De noodverordening wordt ook aangepast. We volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet. Zodra 

Veiligheidsregio Utrecht de nieuwe noodverordening gereed heeft, informeren wij u hierover.  
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http://rtvstichtsevecht.nl/video/150544992/dodenherdenking-in-stichtse-vecht
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150534087/videoboodschap-burgemeester-ap-reinders
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150534087/videoboodschap-burgemeester-ap-reinders
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/04/21/factsheet-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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Interne organisatie 

De organisatie is in voorbereiding over gefaseerd door- en opstarten volgens de maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus. Thuiswerken blijft de norm. Regels die voor de samenleving gelden, gelden ook 

voor de gemeentelijke organisatie. De dienstverlening richting inwoners gaat uiteraard in afgeslankte vorm nog 

steeds door. De crisisorganisatie schalen we nu geleidelijk af: steeds meer werk dat hierin plaats vond, zal door de 

reguliere organisatie worden opgepakt.  

 

Scholen, sportverenigingen en zwembaden 

Uit de netwerkbijeenkomsten met de besturen van de scholen en kinderopvangorganisaties in onze gemeente blijkt 

dat de voorbereidingen op de terugkeer van leerlingen goed verlopen. Op verzoek ondersteunt de gemeente 

hierbij, bijvoorbeeld met het plaatsen van hekken zodat de toestroom van leerlingen op een veilige manier kan 

plaatsvinden.  

 

Ook de samenwerking met de lokale sportverenigingen loopt goed. De gemeente ondersteunt door informatie te 

delen, vragen te beantwoorden en verenigingen met elkaar in contact te brengen. De verenigingen hebben hun 

activiteiten in aangepaste vorm volgens de maatregelen grotendeels weer opgepakt. 

 

De Vereniging Sport en Gemeenten werkt aan een protocol voor een verantwoorde openstelling van de buiten- en 

binnenzwembaden. De verantwoording om de zwembaden open te stellen is vanwege lokaal maatwerk neergelegd 

bij de gemeenten. Zodra wij dit protocol ontvangen, bespreken we deze met de exploitanten.  

 

Uitbreiding markten 

Vanaf 8 mei mogen er weer bloemen en planten op de markt verkocht worden. Overige non-food is nog niet 

toegestaan. De Veiligheidsregio Utrecht heeft hiertoe een Aanwijzingsbesluit genomen. Deze is inmiddels gedeeld 

met de marktmeesters. 

 

Dit weekend tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook van kracht 

Vanaf vrijdag 8 tot zondag 10 mei 2020 zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het 

recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. We vragen bezoekers om rekening met elkaar te houden, 

drukke plekken te mijden en afstand van elkaar te houden. Een overzicht met de verkeersmaatregelen is 

gepubliceerd op onze website en gedeeld op social media. 

 

Beslagvrije voet 

 

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. In de nieuwe wet geldt 

een standaardpercentage van 95%. Op dit moment is een beslagvrije voet van 90% opgenomen in de wet. Een 

standaard beslagvrije voet van 95%, zorgt er voor dat een groter deel van het inkomen vrij van beslagen blijft en 

daarnaast is er altijd 5% beschikbaar om gemaakte schulden af te lossen. De invoering van de Wet is voorzien op 

1 januari 2021. De staatssecretaris heeft gemeenten opgeroepen om als tussenmaatregel al voor invoering van de 

Wet de 95%-norm te hanteren bij verrekeningen met een bijstandsuitkering. Met het aanpassen van de 

beleidsregels geeft het college gehoor aan deze oproep en wordt het advies van de Adviesraad overgenomen.                     

 

 

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

 

 

 

 

https://stichtsevecht.nl/nieuws/1372/tijdelijke-verkeersmaatregelen-de-strook-van-kracht/
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Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal 

Stichtse Vecht 2020 
 

Het college van B&W heeft naar aanleiding van een ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein en een 

oproep van staatssecretaris van Ark de ‘beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal Stichtse Vecht 2018’ 

gewijzigd. Het college heeft dit besluit genomen vooruitlopend op de invoering van de Wet vereenvoudiging 

beslagvrije voet. 

 

Beslagvrije voet 

 

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. In de nieuwe wet geldt 

een standaardpercentage van 95%. Op dit moment is een beslagvrije voet van 90% opgenomen in de wet. Een 

standaard beslagvrije voet van 95%, zorgt er voor dat een groter deel van het inkomen vrij van beslagen blijft en 

daarnaast is er altijd 5% beschikbaar om gemaakte schulden af te lossen. De invoering van de Wet is voorzien op 

1 januari 2021. De staatssecretaris heeft gemeenten opgeroepen om als tussenmaatregel al voor invoering van de 

Wet de 95%-norm te hanteren bij verrekeningen met een bijstandsuitkering. Met het aanpassen van de 

beleidsregels geeft het college gehoor aan deze oproep en wordt het advies van de Adviesraad overgenomen.                     

 

 

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

 

 

Geen kadernota in een ongewone tijd 
 

In Stichtse Vecht is het gebruikelijk dat het college in het voorjaar aan uw Raad een Kadernota voorlegt. In de 

Kadernota worden de kaders voor de inzet van financiële middelen voor het komende begrotingsjaar en de jaren 

daarna gepresenteerd. Meer precies worden autonome ontwikkelingen, (nieuwe) beleidskeuzes en de 

bijbehorende financiële consequenties voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. De kadernota vormt daarmee 

de basis voor de programmabegroting, die in de zomer wordt opgesteld. 

 

Door de bijzondere omstandigheden waarin wij nu zitten is het nu niet mogelijk om een sluitende kadernota voor te 

leggen aan uw Raad. Aanleiding zijn twee ingrijpende ontwikkelingen: de gesprekken over de vorming van een 

nieuwe meerderheidscoalitie en de COVID-19 (Corona) pandemie. Vanzelfsprekend wil het college toch uw Raad 

informeren over het financiële beeld. Dat beeld zal in deze RIB op hoofdlijnen worden geschetst. 

 

Gesprekken over meerderheidscoalitie 

 

Allereerst, zijn er momenteel gesprekken gaande over de vorming van een nieuwe meerderheidscoalitie in Stichtse 

Vecht. Hoe deze coalitie er uit gaat zien en of dit zal leiden tot bijstelling van het Collegewerkprogramma Stichtse 

Vecht 2018-2022 is nog niet bekend.  Om een sluitend financieel beeld voor de komende jaren te kunnen 

presenteren zijn voorstellen en besluiten over beleidskeuzes noodzakelijk. Het college, dat momenteel geen 

meerderheid heeft in de raad, ervaart nu onvoldoende mandaat om die beleidskeuzes te maken. Zij wil de nieuwe 

coalitie alle ruimte geven. 

 

De beelden en financiële onderbouwingen zullen worden voorgelegd aan de formateur zodat het betrokken kan 

worden bij de onderhandelingen over de nieuwe coalitie. Het is waardevolle input voor die gesprekken: de 

(financiële) stand van zaken wordt gepresenteerd en vormt daarmee een basis voor gesprekken over 
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beleidskeuzes en financiële bijstellingen. Door deze aanpak geeft het college de nieuwe coalitie alle ruimte om de 

koers te bepalen voor de komende jaren. Wij zullen het financieel meerjarenperspectief en de bijbehorende 

keuzes, welke anders in de Kadernota hadden gestaan, door middel van een nieuw coalitieakkoord of aangepast 

Collegewerkprogramma aan uw Raad voorleggen. 

 

Pandemie Coronavirus COVID-19 

 

Daarnaast zitten we momenteel in een Coronacrisis. Het Coronavirus COVID-19 houdt de wereld, waaronder 

Nederland, in zijn greep. De ontwikkelingen en overheidsmaatregelen hebben impact op ieders dagelijks leven. Zo 

ook op de inwoners, bedrijven, organisaties en het politiek bestuur van Stichtse Vecht. Deze crisis brengt dus veel 

onzekerheden met zich mee, waardoor het op dit moment lastig is om toekomstige ontwikkelingen in te schatten en 

keuzes te maken. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet of nauwelijks te overzien. De pandemie heeft 

wellicht effecten in 2021 en verder. Die effecten zullen in de loop van 2020 steeds beter in beeld komen. Hierover 

zullen wij u informeren in de reguliere planning en control cyclus in 2020. Waarbij wij niet uitsluiten dat de effecten 

nog tot bijstellingen leiden in de begroting 2021 of de kadernota 2022. 

 

Kadernota niet verplicht 

 

Zoals gezegd wij zullen het financieel meerjarenperspectief en de bijbehorende keuzes, welke anders in de 

Kadernota hadden gestaan, door middel van een nieuw coalitieakkoord of aangepast Collegewerkprogramma aan 

uw Raad voorleggen. Deze lijn past binnen de bevoegdheid van het college. Immers, gemeenten zijn niet verplicht 

om een Kadernota uit te brengen. Dit in tegenstelling tot een programmabegroting en jaarrekening; dit zijn 

producten die gemeenten moeten voorleggen aan de Provincie. Omdat de Coronacrisis zo veel invloed heeft op 

het beleid en de financiële keuzes, hebben al diverse gemeenten in de regio aangegeven geen kadernota te 

presenteren, waaronder Utrecht, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein, Lopik en Montfoort. 

 

Financieel perspectief 

 

Er zijn in deze ongewone situatie veel onzekerheden. Naast de gesprekken over een meerderheidscoalitie en de 

Corona pandemie, is er onzekerheid omdat de Meicirculaire nog niet is gepubliceerd. Daardoor is het nog niet 

duidelijk wat de bijstellingen zullen zijn van de rijksbijdragen in het Gemeentefonds.  

Toch wordt in deze Raadsbrief een financieel meerjarenperspectief op hoofdlijnen getoond. Het financieel 

meerjarenperspectief toont het op dit moment verwachte begrotingssaldo voor de komende jaren en geeft het 

onderstaande beeld. Dit biedt een goede basis voor het maken van verdere beleidskeuzes. 

 

 
 

 
---------------- 
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KPG riolering en water 
 

De afgelopen zomers waren erg droog. Dit heeft onder andere als gevolg gehad dat de grondwaterstand in de 

zomer extreem ver is gezakt. Een lage grondwaterstand kan nadelige gevolgen hebben, zoals bodemdaling en 

schade aan funderingen. Het op peil houden van de grondwaterstand is daarom erg belangrijk en kan op 

verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van deelreparaties aan riolering met infiltratieschade. Een 

voorbeeld van infiltratieschade is een inlaat die niet meer goed zit aangesloten op de hoofdbuis. Door de inlaat op 

te graven en opnieuw waterdicht aan te sluiten op de hoofdbuis zal er geen grondwater meer via de lekke inlaat 

worden afgevoerd naar de zuivering. In plaats daarvan wordt het grondwater beter vastgehouden in de bodem.  

Het college heeft besloten dat de reparaties in veelvoud uitgevoerd gaan worden over de hele gemeente 

 

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

 


