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100 dagen Challenge, actieprogramma wonen  
De gemeente Stichtse Vecht is door de Provincie Utrecht voor twee projecten uitgekozen voor deelname aan de 

‘’100 dagen Challenge!’’ 

1. Stichtse Vecht heeft een nog op te starten project in Breukelen voorgedragen. Binnen de Challenge gaan wij 

de haalbaarheid onderzoeken van het verplaatsen van de tennisvelden in Broeckland in Breukelen naar het 

aan de overzijde gelegen sportcomplex, inclusief het herontwikkelen van de vrijgekomen locatie naar 

woningbouw.  

2. Initiatiefnemer WedoProjects heeft een deelproject van het project Planetenbaan voorgedragen. Het betreft de 

herontwikkeling van Het Kwadrant 1, de Fujitsu locatie. Beide projecten zijn uitgekozen voor de ‘’100 dagen 

Challenge’’ en samen met de provincie gaan we voortvarend met deze twee projecten aan de slag. 

Wat houdt deze Challenge in? De woningbehoefte in onze gemeente en regio is groot. In de Actie Agenda 

Woningmarkt hebben provincie, gemeenten, woningcorporaties en een groot aantal marktpartijen zich ten doel 

gesteld om snel meer woningen te bouwen en plannen sneller tot uitvoering te brengen. Eén van de acties is een 

‘100 dagen Challenge’ om daadwerkelijk plannen sneller tot uitvoering te brengen. Het gaat hierbij om projecten 

die zijn vastgelopen of die nog volledig moeten worden ontwikkeld. Voor deze projecten stelt de provincie per 

project een ‘versnellingsteam’ beschikbaar t.w.v. €10.000,-. Afhankelijk van wat het project nodig heeft worden één 

of meer experts beschikbaar gesteld om de versnelling voor elkaar te krijgen.  

 

Negen woningbouwprojecten verspreid over de provincie zijn uitgekozen om mee te doen aan deze Challenge. Op 

een platformbijeenkomst in het kader van de Actie Agenda Woningmarkt op 18 oktober 2018 laten deze projecten 

zien hoe het hen gelukt is om in 100 dagen tot een concreet uitvoerbaar plan te komen en wat de geleerde lessen 

zijn. Dan wordt er ook gestemd voor het plan waarin de grootste vooruitgang is geboekt. 
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Jaarverslag Kinderopvang 
 

Sinds enige jaren heeft Stichtse Vecht de A-status ten aanzien van toezicht en handhaving kinderopvang. Dat wil 

zeggen dat de gemeente haar wettelijke taken op dit gebied naleeft. 

Uit het jaarverslag 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)  verantwoordelijk 

voor toezicht en handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen en voor het bijhouden van 

het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 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: 

De gemeente Stichtse Vecht heeft eind 2017: 29 kinderdagverblijven, 40 voorzieningen voor buitenschoolse 

opvang, 1 peuterspeelzaal, 2 gastouderbureaus en 105 voorzieningen voor gastouderopvang die geregistreerd 

staan in het LRKP. 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 9% geïnspecteerd.   

 

Handhaving: 

In 2017 is bij alle door de GGD geconstateerde tekortkomingen met een advies om te  

handhaven een handhavingsactie ingezet. Er is slechts eenmaal een boete gematigd.   

 

Aanvragen: 

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

kinderopvang. In 2017 zijn er 29 nieuwe voorzieningen voor kinderopvang geregistreerd, waarvan 25 nieuwe 

gastouders, 3 BSO’s en 1 nieuw KDV. Eén aanvraag voor een  gastoudervoorziening is geweigerd.  

 

Monitor Sociaal Domein over januari t/m april 2018 
 
De Monitor Sociaal Domein bevat stuurinformatie over de periode van januari tot en met april 2018. Opvallend is 

dat het succes van onafhankelijke cliëntondersteuning doorzet in 2018. Het aantal inwoners wat hiervan gebruik 

heeft gemaakt is in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan over heel 2016. 

 

Daarnaast is het aantal jeugdigen in zorg sinds eind 2017 licht gedaald. Het aantal inwoners binnen 

schuldhulpverlening en het aantal inwoners wat een algemene bijstandsuitkering ontvangt is stabiel gebleven. 

 

De effecten van de vergrijzing lijken voornamelijk een stempel te drukken op het gebruik van Wmo voorzieningen. 

Het aantal inwoners in zorg is relatief gezien, ten opzichte van de bevolking, constant sinds 2016. Er is een hoger 

absoluut aantal beschikkingen afgegeven op het gebied van huishoudelijke hulp en begeleiding. Voornamelijk 

inwoners vanaf 55 jaar maken gebruik van diensten binnen de Wmo.  

 

De monitor bevat ten opzichte van de vorige publicatie over het tweede half jaar van 2017 een aantal nieuwe 

onderwerpen, waaronder een financiële prognose voor pleegzorg.  

 

In 2018 wordt de Monitor na de huidige versie nog eenmaal gepubliceerd in september en vervolgens in januari 

2019. Het is een document dat bij iedere publicatie verder ontwikkeld wordt. 
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Ook gemeenteraad Utrecht stelt gebiedsvisie 

Zuilense Vecht vast 
 

De gemeenteraad van Gemeente Utrecht heeft donderdag 7 juni de gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld. Er is 

een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend en aangenomen. De raad van Utrecht wil bij de uitwerking van de 

plannen aan de Utrechtse zijde een hoger percentage woningen in de midden- en sociale huur. Dit heeft geen 

effect op de uitwerking van de woningbouwplannen in Stichtse Vecht. In Stichtse Vecht wordt 30% van de 

woningen in de sociale sector gerealiseerd. 

 

In de volgende fase wordt de Gebiedsvisie verder uitgewerkt. Hetty Veneklaas is als wethouder Sport daarbij de 

nieuwe projectwethouder. De wethouder heeft recent kennis gemaakt met het bestuur van de betrokken 

sportclubs. Hun enthousiasme over de ontwikkeling ziet zij als een goede basis voor het vervolg.  

Belanghebbenden en raadsleden worden bij het vervolgproces weer participatief betrokken. Op dit moment werkt 

de projectorganisatie aan het in beeld brengen van dit vervolgproces. Met de gemeente Utrecht wordt voor deze 

volgende fase weer een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Zie verder de informatiepagina 

www.zuilensevecht.nl waar men zich ook kan abonneren op nieuwe meldingen over de gebiedsontwikkeling. 

 

http://www.zuilensevecht.nl/

