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Update coronavirus 
 

In de persconferentie van dinsdag 19 mei gaven premier Rutte en minister De Jonge aan dat de afbouw van 

maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus stap voor stap verder gaat. Zolang het lukt om ondanks de 

versoepeling het coronavirus onder controle te houden, wordt de ruimte voor iedereen steeds groter. De 

basisregels zoals het houden van 1,5 meter afstand, vermijden van drukte en vaak handen wassen blijven 

belangrijk. Behoedzaamheid is geboden. Wanneer grote groepen mensen zich niet houden aan de basisregels, de 
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voorwaarden voor versoepeling niet goed worden toegepast of onverhoopt niet goed uitpakken, kan de controle 

over het virus verloren gaan. Dan zal de overheid de verruiming weer moeten terugdraaien.  

Tijdens het Hemelvaart- en het Pinksterweekeinde houden we in samenwerking met Recreatie Midden Nederland 

de drukte in en rond de recreatieve zones in de gemeente goed in de gaten. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan 

treffen we maatregelen die het bezoekers mogelijk maakt om 1,5 meter afstand te houden. 

 

 

 

Hotel Breukelen stopt als zorg- en herstelhotel 
 

Sinds maandag 18 mei wordt Van der Valk hotel Breukelen niet langer ingezet als zorghotel voor herstellende 

patiënten met het coronavirus (COVID-19). Nu het aantal Covid-patiënten in de regio afneemt, is het niet meer 

nodig om een grootschalige locatie open te houden voor de opvang. Het hotel wordt in samenwerking met de GGD 

grondig gereinigd op basis van de richtlijnen van het RIVM. Het is voor hotelgasten en bezoekers van de 

restaurants daarna volledig veilig om een bezoek te brengen, zodra het hotel haar deuren weer opent. De 

betrokken partijen hebben afgesproken dat het hotel in de toekomst opnieuw beschikbaar gesteld kan worden voor 

de opvang van corona-patiënten, mocht dat nodig zijn. 

 

 

Tijdelijke uitbreiding warenmarkt in Breukelen 
 

De Veiligheidsregio Utrecht heeft besloten dat vanaf 13 mei ook de non-foodkramen weer op de markt mogen 

staan, uiteraard in een ruimere opstelling om 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Uit een inventarisatie is 

gebleken dat in Stichtse Vecht alleen de warenmarkt in Breukelen over onvoldoende ruimte beschikt om alle 

kramen inclusief de non-food volgens de RIVM-richtlijnen corona-proof op te stellen.  

 

Markt ook op Hazeslinger 

 

Het college vindt het belangrijk dat er weer een goed gesorteerde markt kan plaatsvinden in Breukelen zodat het 

voorzieningenniveau weer op peil komt. Vanaf vrijdag 22 mei wordt een gedeelte van de Hazeslinger gebruikt voor 

de vrijdagmarkt in Breukelen. Vanwege de corona-maatregelen is er op de Kerkbrink niet genoeg plaats voor alle 

marktkramen. Dit betekent concreet een parkeerverbod op de Hazeslinger van donderdag 21.00 uur tot vrijdag 

18.00 uur. Dit zal ter plekke op borden worden aangegeven. Zodra de coronasituatie het toelaat, wordt het gebruik 

van de Hazeslinger voor de markt beëindigd.  
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Parkeren op marktdagen 

 

Het centrum van Breukelen wordt, zeker op marktdagen, druk bezocht. Sommige bezoekers komen per auto. 

Gezien de verplichte maatregelen was het onontkoombaar om een aantal parkeerplaatsen tijdelijk te bestemmen 

voor een uitbreiding van de markt. Het college roept inwoners op om zoveel mogelijk op de fiets naar de markt te 

komen. 

 

 

 

Ondersteuning voor bedrijven, verenigingen en 

instellingen 
 

Als gevolg van de COVID-19 crisis zien wij veel instellingen, bedrijven en verenigingen worstelen met omzetverlies 

en extra kosten. Wij hebben besloten om, aanvullend op de landelijke steunmaatregelen van het Rijk, uitstel van 

betaling te verlenen voor bijvoorbeeld huren. De al toegekende subsidies mogen worden verrekend met gemaakte 

kosten; verplichtingen worden nog niet kwijtgescholden. Omzet– en inkomstenderving worden niet 

gecompenseerd, met uitzondering van jeugdzorg. In het najaar maken wij de balans op van alle ingediende 

ondersteuningsverzoeken. 

Inmiddels zien wij in het land ook gemeenten steunmaatregelen ontwikkelen en aanbieden. Ook in Stichtse Vecht 

worden begrijpelijkerwijs dergelijke verzoeken gedaan. Wij hebben oog voor de problemen van onze bedrijven, 

verenigingen en instellingen. Wij denken -binnen de financiële en beleidsmatige mogelijkheden die wij hebben- dan 

ook na over hoe we, naast de hulp die we nu geven, andere steun kunnen bieden. U begrijpt dat de mogelijkheden 

hiervoor niet onbegrensd zijn.  

De crisis heeft vanzelfsprekend ook een groot effect op de gemeentelijke beleids- en bedrijfsprocessen. Op dit 

moment brengen wij – voor zover inzichtelijk – de (financiële) gevolgen van deze crisis in beeld. Wij gaan hierover 

graag met u in gesprek tijdens de commissievergadering van juni a.s. 

 

Verplaatsing evenementen 
 

Op 21 april 2020 maakte het kabinet bekend dat alle vergunning- en meldingsplichtige evenementen tot 1 

september 2020 verboden zijn. Dat betekent dat evenementen en festiviteiten tot die tijd niet doorgaan. 

Organisaties vragen ons of evenementen verplaatst kunnen worden naar een moment later in het jaar. Verplaatsen 

is mogelijk, maar alleen onder strikte voorwaarden. Bij een verzoek om verplaatsing zal de nieuwe datum altijd om 

advies voorgelegd worden aan Politie, Brandweer en interne adviseurs binnen de gemeente. Om in te stemmen 

met verplaatsing is een positief advies nodig. Verplaatsen is alleen mogelijk naar een datum in 2020. 

Evenementen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Een grootschalig publieksevenement met hoog 

risico, waar zorgvuldig overleg voor nodig is tussen gemeente, politie en brandweer, valt binnen de zogeheten C-

categorie. Als voor een dergelijk evenement al vergunning is verleend, kan dit in beginsel niet worden verplaatst 

naar volgend jaar. Evenementen die vallen binnen de C-categorie moeten dan een nieuwe vergunning aanvragen 

voor 2021. Ook voor organisaties die een meerjarenvergunning hebben, geldt dat de nieuwe datum van het 

evenement voorgelegd wordt om advies aan politie, brandweer en interne adviseurs binnen de gemeente. 
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Vaststellen Strategisch Informatie Beveiligingsbeleid 

2020-2023 
 

 

Gemeente Stichtse Vecht zet een volgende stap om de beveiliging van persoonsgegevens en andere informatie 

binnen de gemeente te continueren en voort te gaan op de stappen die in de voorgaande jaren gezet zijn.  

 

De basis voor deze strategische beleidsnota is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO heeft als 

doel de informatie(systemen) bij alle bestuurslagen en -organen van de overheid (gemeenten, waterschappen, 

provincies en het Rijk) te beschermen. Alle bestuursorganen van de overheid dienen erop toe te zien dat informatie 

beveiligd is, in overeenkomst met wet- en regelgeving. Om informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is 

er behoefte aan een eenduidige en herkenbare basis voor de gehele overheid.  

Vanaf 1 januari 2020 is de BIO verplicht en vervangt het de bestaande baselines voor één gezamenlijk nieuw 

normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. De BIO vormt daarmee één gezamenlijk 

normenkader, gebaseerd op de ISO 27002. 

Helder, actueel en veilig 

 

Het college van B&W stelt formeel het informatiebeveiligingsbeleid vast en is bestuurlijk verantwoordelijk voor 

informatiebeveiliging binnen de gemeente. Deze beleidsnota beschrijft het strategisch informatiebeveiligingsbeleid 

voor de jaren 2020 - 2023 en vervangt het in 2015 vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleid.  

Dit beleidsstuk is de kapstok voor alle te nemen maatregelen en onderliggende beleidsstukken, processen en 

procedures op het gebied van informatiebeveiliging en wordt jaarlijks geëvalueerd. Met dit 

informatiebeveiligingsbeleid zet de gemeente een belangrijke volgende stap om de beveiliging van 

persoonsgegevens en andere informatie binnen de gemeente te continueren en voort te gaan op de stappen die in 

de voorgaande jaren gezet zijn. 

Verwachting 

 

De verwachting is dat het werken volgens de BIO inzichtelijkere rapportages aan het bestuur oplevert. Het beleid 

wordt geëvalueerd middels een Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). Op dit moment heeft de Raad nog 

onvoldoende zicht op de laatste stap; wat er wordt gedaan om de punten uit de Check-fase te verbeteren. 

 

De verantwoording over informatiebeveiliging komt in het jaarverslag tot uitdrukking, in de college verklaring 

informatiebeveiliging en in de verantwoording van de Jaaropdracht Gegevensbescherming & Informatieveiligheid. 

 

 

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

 

Wijziging stageregeling 
 

Uw Raad heeft op 12 november 2019 unaniem besloten dat de stagevergoedingen voor MBO-stagiaires en 

HBO/WO-stagiaires gelijk moeten worden getrokken (via aangenomen motie PvdA Gelijke stagevergoeding 

MBO/HBO/WO). Het college heeft hierop besloten de stagevergoedingen voor de stagiaires gelijk te trekken met 

ingang van 1 januari 2020 naar bruto € 300,00 per maand. 

 

 

 

---------------- 
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Subsidieregister 2019 online beschikbaar 
 

 

Vanaf 19 mei 2020 staat het subsidieregister 2019 op de website van de gemeente Stichtse Vecht:  

https://stichtsevecht.nl/subsidieregister In dit subsidieregister staan alle subsidies vermeld die zijn verleend voor 

activiteiten in het jaar 2019.  

Openbare publicatie 

 

Sinds het nieuwe subsidiebeleid van Stichtse Vecht in 2013 is ingegaan, wordt jaarlijks een openbaar 

subsidieregister gepubliceerd  op de gemeentelijke website. Van elke verleende subsidie komt terug: de 

subsidiecategorie waarbinnen de activiteiten vallen, het subsidieplafond, de naam van de organisatie, een korte 

omschrijving van de activiteit en het subsidiebedrag dat voor deze activiteiten is verleend.  

 

 

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

 

Onderzoek aardgasvrije bedrijventerreinen 
 

In de gemeente Stichtse Vecht moet voor eind 2021 in het kader van de transitievisie warmte ook een 

plan opstellen voor bedrijventerreinen die zowel technisch, financieel als juridisch goed is 

onderbouwd. Daarnaast werkt de gemeente o.a. met het Programma Economie 2020 – 2023 aan 

toekomstbestendige economische gebieden waarbij verduurzaming van bedrijventerreinen een 

belangrijke pijler is.  

Er liggen ook kansen voor het aardgasvrij maken/ verduurzamen van bedrijventerreinen: 

Het besparingspotentieel is groot, is in de meeste gevallen financieel aantrekkelijk, kan bijdragen aan 

een positief bedrijfsresultaat en geeft onder andere een waardestijging van het vastgoed. 

 

Bedrijven in beeld 

 

De gemeente Stichtse Vecht beschikt totaal over 9 bedrijventerreinen waar bedrijven gevestigd zijn 

die gebruik maken van aardgas voor primaire bedrijfsprocessen. Het is belangrijk om deze bedrijven 

tijdig in beeld te hebben en te begeleiden in het vinden van eventuele alternatieven. Het project gaat 

niet alleen over ondernemingen en ondernemers, het zal juist in nauwe samenspraak met 

ondernemers worden opgesteld. 

 

Doelgebied 

 

Voor het project zijn de bedrijventerreinen De Corridor en Merwedeweg als doelgebied geselecteerd, 

met name vanwege de representativiteit. Met de resultaten van deze bedrijventerreinen kunnen we 

een aanpak maken voor de hele gemeente. Het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven trekt het 

project samen met de gemeente en een aantal strategische partners waaronder Berenschot en 

Procap.  

 

 

    

https://stichtsevecht.nl/subsidieregister
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Doelgebied 

:  

 

 

 

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

 

Rijksstraatweg 39-41 n.a.v. besluit college 19-05-2020 
 

 

Principeverzoek woningbouw Nieuwersluis 

Voor het perceel Rijksstraatweg 39-41 te Nieuwersluis is een principeverzoek ingediend bij de gemeente. In het 

principeverzoek wordt de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de herziening van het 

bestemmingsplan om de realisatie van acht woningen mogelijk te maken. 

 

Het plan van de initiatiefnemer bestaat uit vier 

verschillende onderdelen: 

 het slopen van niet-historische 

bedrijfsbebouwing, 

 het verbouwen van de (lichtblauwe) 

monumentale Affuitloods tot woningen  

 het realiseren van nieuwe woningen achter de 

Affuitloods en  

 het veranderen van de aanwezige bedrijfswoning 

naar burgerwoning. 
 

Figuur:  De locatie van Rijksstraatweg 39-41 in Nieuwersluis 



 

 

 

 

 

 
7 RaadsInformatieBrief  |  20 mei 2020 

 

  

1 juni 2012 

In het bestaande bestemmingsplan “Nieuwersluis” (2009) heeft de gemeenteraad (van de voormalige gemeente 

Loenen) een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee het college van burgemeester en wethouders de 

bestemming van het perceel kan wijzigen naar “Wonen”. Voor dit initiatief is de wijzigingsbevoegdheid niet 

bruikbaar, aangezien de initiatiefnemer op een andere plek, buiten de bestaande bouwvlakken, wil bouwen. 

 

 

In principe medewerking van het college 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei 2020 besloten om in principe medewerking te 

verlenen aan wijzigen van de bestemming voor de realisatie van maximaal acht woningen. Daarbij geldt het 

uitgangspunt dat 30% van de woningen sociale huur moet zijn, zoals bepaald in de Woonvisie 2020. Ook stelt het 

college de voorwaarde dat de initiatiefnemer een stedenbouwkundig plan met daarin een beeldkwaliteitsparagraaf 

opstelt. Dit stedenbouwkundig plan zal in samenwerking met direct omwonenden participatief opgesteld moeten 

worden en daarin zal moeten worden ingegaan op de parkeernormen, de nieuwe inrichting van het perceel, de 

bouw- en goothoogtes en de (gevel)architectuur. 

 

Het is aan de initiatiefnemer om op basis van dit besluit een officieel verzoek in te dienen tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. Op het moment dat een bestemmingsplan in procedure wordt genomen zullen we u daarover 

verder informeren. 

 

 

 

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

 
 

 

 

 


