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Ambulantisering maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen (MOBW) 
De U16-gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders hebben eind vorig jaar bestuurlijke afspraken gemaakt 

over de ambulantisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW). In RIB #9 van 7 februari 

2019 hebben wij u hierover geïnformeerd. De bestuurlijke afspraken zijn nu ook bekrachtigd door ons college.  

 

Vanaf 2021 worden alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de opvang en het bieden van een 

beschermde woonomgeving voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een psychische problemen of mensen die 

dakloos zijn. Om in de toekomst deze cliënten zoveel mogelijk in de wijk te kunnen huisvesten is veel meer 

zelfstandige huisvesting nodig in alle gemeenten. Het gaat over het ‘omklappen’ van zelfstandige 

instellingswoningen op naam van de cliënt (deze wordt dan huurder) en het verhuizen van cliënten naar 

zelfstandige woonvormen.  

Aanvullend moet de (intensieve) ondersteuning goed geregeld zijn en zorgen de gemeenten voor voldoende 

voorzieningen in de wijken. 

 

Na de zomer gaan we in gesprek met de gemeenten in Utrecht West, de woningcorporaties en zorgaanbieders, om 

er voor te zorgen dat we de afspraken op een goede manier kunnen uitvoeren. 
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Open Data belangrijk in Stichtse Vecht 
Stichtse Vecht heeft zich sinds 2018 aangesloten bij het regionaal Open Data-initiatief van de EBU (Economic 

Board Utrecht). De EBU vormt samen met dertien regionale gemeenten en de provincie Utrecht het aanjaagteam 

Open Data Utrecht.  

 

Het Open Data team Stichtse Vecht is nu ruim een jaar actief bezig met het verzamelen van relevante gegevens 

met als doel deze via het Open Data platform te publiceren voor inwoners en bedrijven.   

Door deze informatie vrij beschikbaar te stellen kunnen inwoners en ondernemers innovatieve toepassingen 

ontwikkelen en nieuwe digitale informatiediensten realiseren.  

Daarnaast werkt Open Data ook mee aan maatschappelijke en democratische waarden namelijk transparantie en 

participatie. Open Data is onderdeel van het programma Data gestuurd werken waarmee op basis van Data 

beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen. 

 

Verkiezingen eerste dataproject 

Vanuit het EBU-aanjaagteam is gekozen voor ‘de verkiezingen’ als eerste gezamenlijk open data-onderwerp. 

Allereerst werd voorafgaand aan de gemeenteraadverkiezingen van 2018 alle informatie over de stembureaus, 

volgens de standaard van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG), op het Open Data-platform 

gepubliceerd. De 13 aangesloten gemeenten hebben destijds afgesproken ook alle verkiezingsuitslagen vanaf 

2010 op het Open Data-platform beschikbaar te stellen. Voor veel gemeenten binnen het aanjaagteam bleek dit 

achteraf een te grote uitdaging. Gemeente Stichtse Vecht (en ook gemeente Amersfoort) is het wel gelukt om 

gegevens te verzamelen en te verwerken. Gemeente Stichtse Vecht heeft daarbij een extra component aan Open 

Data toegevoegd. Door nauwe samenwerking met de beheerders van de kaartviewer is een geografische kaart 

toegevoegd aan alle Open Data met locatie informatie. Een praktisch voorbeeld is de kaart van Stichtse Vecht met 

alle stembureaus en hun gegevens. Deze kaart wordt, voorafgaande aan iedere verkiezing, op de website van 

Stichtse Vecht beschikbaar gesteld.  

 

Welke data biedt Stichtse Vecht nu aan? 

Stichtse Vecht biedt inmiddels 32 datasets aan via het Open Data-platform.  

De onderwerpen worden onder strikte voorwaarden geselecteerd. Zo moet de data vrij zijn van auteursrechten, 

geen privacyregels schenden en de gegevens moeten binnen de gemeente beschikbaar zijn en goed beheerd 

worden. Tevens wordt door Open Data gezorgd dat de aangeboden datasets waarvan de inhoud continue wijzigt, 

wekelijks automatisch worden geactualiseerd.  

De Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG) is op dit moment de belangrijkste bron. Er is voor deze 

basisregistratie gekozen omdat deze voldoet aan onze strikte selectievoorwaarden. Een voorbeeld van nuttige 

informatie uit de BAG is een compleet actueel overzicht (zowel in EXCEL als CSV-formaat) van alle adressen 

binnen Stichtse Vecht inclusief woonplaats, buurt, wijk, postcode en locatie-informatie. 

 

Toekomst Open Data bij Stichtse Vecht 

Met de BAG als bron leren we de werkprocessen te automatiseren. Hierdoor blijft ook in de toekomst het beheer 

beperkt ondanks de steeds groter wordende hoeveelheid datasets die we aanbieden. Naast de BAG zijn er nog 

genoeg andere bronnen die aan de strenge voorwaarden van Open Data voldoen en die tevens interessant zijn om 

als Open Data te publiceren.  

 

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

 

 

https://stichtsevecht.dataplatform.nl/
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Bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 Nieuwersluis 
 

Inleiding 
Aan de Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis exploiteert initiatiefnemer een melkveehouderij. De initiatiefnemer heeft het 

plan om meer melkkoeien te gaan houden en zijn bestaande melkveestal uit te breiden. De bestaande stal is 40 bij 

15 meter, deze wordt uitgebreid met een bouwwerk van 40 bij 19,7 meter. De stal kan alleen in westelijke richting 

uitgebreid worden en past daardoor niet binnen het bestaande bouwvlak. 

 

Bedrijfsgebouwen zijn alleen mogelijk binnen een agrarisch bouwvlak. Doordat de geplande bebouwing niet op een 

andere plek mogelijk is, is het nodig het bouwvlak aan te passen. Het veranderen van een bouwvlak kan alleen 

met een herziening van het bestaande bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken in het kader van zienswijzen voor eenieder ter inzage 

gelegd. Wij verwachten het plan ter vaststelling aan uw raad te kunnen voorleggen in de vergadering van 12 

november 2019. Om uw raad alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij 

het ontwerp ter kennisneming aan u voor.  

 

Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 Nieuwersluis is het bouwvlak verandert zodat de nieuw te bouwen stal 

volledig binnen het bouwvlak gebouwd wordt (zie bijlage). De stal kan zo voldoen aan de bouwregels in het 

bestemmingsplan. Het bouwvlak wordt niet vergroot maar verandert alleen van vorm. Bekijk ook de regels met 

betrekking tot dit bestemmingsplan.    

 

In het voortraject is het plan ter advisering voorgelegd aan overlegpartners, zoals de provincie, de ODRU en 

Waternet. Alle overlegpartners hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben op de voorgenomen 

ontwikkeling. De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met het beleid van de verschillende partners en schaadt 

hun belangen niet.  

 

Stand van zaken 
Op 25 juni 2019 heeft B&W ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerp 

wordt 12 juli 2019 ter inzage gelegd. In de periode van 12 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 kunnen er 

zienswijzen worden ingediend tegen dit ontwerpwijzigingsplan.  

 

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

Auto-inbraken in Breukelen 
Deze week ontvangen de bewoners van Breukelen een brief van de teamchef van de politie, mede ondertekend 

door burgemeester Van Mastrigt. In de brief vragen zij inwoners alert te zijn en bij onraad of verdachte situaties de 

politie te bellen. Graag informeren wij uw raad over de inhoud van de brief. Met deze RIB gaat er ook een 

persbericht uit.   

 

“Niet pluis-gevoel” 
 De hulp van inwoners wordt ingeroepen om meer auto-inbraken te voorkomen. Inwoners die het gevoel hebben 

dat er iets niet pluis is, of het vermoeden hebben dat er mogelijk inbrekers rondhangen in de buurt, worden 

gevraagd alarm te slaan, foto’s te maken van de verdachte personen en contact op te nemen met de politie.  

 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-BP-T-Ter-Aaseweg-5-Nieuwersluis.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-BP-V-Ter-Aaseweg-5-Nieuwersluis.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-BP-R-Ter-Aaseweg-5-Nieuwersluis.pdf
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Vergroten sociale controle 
De actie is bedoeld om de sociale controle te vergroten. De bewoners weten veel van hun buurt en kennen deze 

als hun broekzak, het is immers hun woon- of werkomgeving. Zien zij mensen in de wijk die opvallend of afwijkend 

gedrag vertonen, dan vragen wij hen direct de politie te informeren.  

De politie gebruikt de informatie om een concreet beeld te krijgen van de situatie en om daar vervolgens actief op 

te kunnen inspelen. Samen met de bewoners kunnen de gemeente en de politie dan zorgdragen voor de veiligheid 

in hun omgeving.  

 

Niet zelf rechercheren 
Het initiatief voor de actie komt van de politie. Hoewel het aantal auto-inbraken in Breukelen afneemt, blijkt de 

pakkans van inbrekers klein en blijven de daders op vrije voeten. Straten waar nog steeds auto-inbraken 

plaatsvinden zijn: De Markt, Hazeslinger, Dudok de Witstraat, Joris Dircksenstraat, Stationsweg, Jan Evertse 

Boutstraat en de Straatweg.  

Uiteraard is het niet de bedoeling dat bewoners zelf gaan rechercheren, de politie erkent dat daar gevaren aan zijn 

verbonden: het gedrag van een mogelijke inbreker die op heterdaad betrapt wordt is onvoorspelbaar. Echter 

fotograferen op de openbare weg kan, ook vanachter het raam thuis kan. Maar veiligheid gaat natuurlijk voor alles.  

 

Door de 'sociale controle' te vergroten hopen wij auto-inbraken verder te doen afnemen en  opgelost te krijgen. 

 

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

Participatieopgave gevat in een projectopdracht 
Als college staan we – onder meer- voor een transparante en participatieve bestuursstijl. Participatie van inwoners 

en ondernemers vindt dan ook plaats in alle domeinen, in verschillende vormen. En kent (strategisch) 

beleidsmatige aspecten, maar ook praktische uitvoeringsmiddelen. Om als college te kunnen sturen op de 

verschillende participatievormen en initiatieven te kunnen bundelen en versterken, heeft het college de 

participatieopgave gevat in een projectopdracht. De ambtelijke werkgroep Participatie is opdrachtnemer van deze 

opdracht.  

Doel hierbij is en blijft dat goede participatie bijdraagt aan een hogere kwaliteit van projecten en besluitvorming en 

het creëren van meer draagvlak bij belanghebbenden.  
  

De projectopdracht bevat een aantal onderdelen: 

• Vernieuwen van de participatie in het kader van de Omgevingswet.  

• Onderzoeken en benchmarks uitvoeren naar vernieuwende vormen van participatie      .  

• Experimenteren door middel van pilots – op basis van voorgaande.  

• Ontwikkelen van een participatie kader. Dit kader zal ook een update zijn van de eerder vastgestelde nota 

burgerparticipatie en de interne handreiking burgerparticipatie. Het participatiekader zal ter vaststelling 

worden aangeboden aan uw raad. Regelmatig zal de werkgroep u informeren over de voortgang en 

tussentijdse resultaten. 

  

Voor een goede en vernieuwende participatie is het van belang om te weten welke manieren, werkvormen en tools 

er zijn om participatie te toepassen. Daarnaast vraagt goede participatie om duidelijke afspraken over de rollen die 

betrokkenen zoals de raad, het college, de ambtelijke organisatie en externe belanghebbende innemen. Om dit 

helder te krijgen zal de werkgroep antwoord geven op de volgende vragen:  
Welke kaders en afspraken zijn er nodig om burgerparticipatie vorm te geven?  
Op welke manier kunnen we afspraken in de praktijk brengen en het kader toepassen?  
  

Donderdag 4 juli wordt de pioniersgroep bijgepraat.  

 

---------------- 
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Inkoop sociaal domein per 2021 
De huidige inkoopovereenkomst voor Jeugdhulp en Wmo-voorzieningen loopt per 2021 af. Als we reflecteren op 

de afgelopen inkoopperiode, zien we verschillende bewegingen waar we graag verandering in brengen.  

Zo werken wij toe naar een breder pakket algemeen toegankelijke preventieve voorzieningen. Bovendien geven wij 

hiermee invulling aan het door uw raad vastgestelde dienstverleningsmodel: integraal en vrijheid aan de 

professional om te bepalen wat nodig is binnen vooraf gestelde financiële kaders. Daarnaast kopen wij een 

dekkend pakket van maatwerkdienstverlening in, waarbij we uitgaan van strategisch partnerschap. We zetten in op 

de volgende doelstellingen:  

1. Eén aanspreekpunt voor inwoners 

2. Eén aanspreekpunt voor samenwerkingspartners 

3. Meer wijkgericht werken 

4. Afschalen en de-medicaliseren waar mogelijk (upcoding voorkomen en inzetten op het normale leven) 

5. Specialistische zorg inzetten wanneer dat écht nodig is 

6. Minder administratieve lasten: focus van aanbieders op dienstverlening 

7. Meer samenwerking tussen aanbieders 

8. Regie op de uitvoering bij de professional 

9. Inzetten op partnership tussen gemeente en aanbieders, tussen aanbieders onderling (zowel in algemeen 

als specialistisch aanbod) en tussen inwoners en aanbieders 

10. Dienstverlening organiseren met de beschikbare middelen 

In de startnotitie voor de nieuwe inkoop in het sociaal domein omschrijven wij de gewenste beweging en onze 

doelstellingen. Op dit moment treffen wij voorbereiding voor de nieuwe inkoop van die (maatwerk-) voorzieningen. 

Onze uitgangspunten en bijbehorende keuzes zijn te lezen in bijgevoegde startnotitie. 

 

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Inloopavond Nieuwer Ter Aa rioolreconstructie fase 2 

• 8 juli, 18.00 – 21.00 uur 

• Waar; dorpshuis ‘Ons Genoegen’, Doude van Troostwijkstraat 20, Nieuwer Ter Aa 

Midzomerbijeenkomst 

• 11 juli, 17:30 – 20:00 uur 

• Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen 

 

Lokale veteranendag 

• 14 september, 12:30 – 17:00 uur 

• Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

 

 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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