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Update coronavirus 
 

Met het oog op de aangekondigde versoepelingen van de maatregelen vanaf 1 juni aanstaande, wordt een nieuwe 

noodverordening opgesteld. In de loop van donderdagavond of vrijdag stelt Veiligheidsregio Utrecht deze vast. 

Zodra wij de nieuwe noodverordening krijgen, informeren we u hierover via een aparte RIB.  

Met het oog op het mooie weer en een lang pinksterweekeinde in het verschiet, worden er opnieuw 

verkeersmaatregelen getroffen op de drukste locaties in onze gemeente. Hier communiceren we over via website, 

nieuwsbrief en social media. Ook roepen we via deze communicatiemiddelen inwoners en bezoekers op om, 

wanneer het te druk wordt, een alternatief te bedenken voor het uitje, ommetje of de fietstocht. Alleen zo kunnen 

we met elkaar de 1,5 meter afstand in acht nemen.  

Volgende week starten middelbare scholen weer met fysiek onderwijs. De scholen hebben zich goed voorbereid 

om zich aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te kunnen houden. In de praktijk komt het 

erop neer dat er een combinatie van thuisscholing en fysiek onderwijs gegeven zal worden, zoals nu bij 

basisscholen het geval is. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor raadsleden 

RIB # 41 
 
28 mei 2020 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 

10 januari 2013 



 

 

 

 

 

 
2 RaadsInformatieBrief  |  28 mei 2020 

 

  

1 juni 2012 

Verzoeken om terrasuitbreiding horeca 
 

Er zijn in totaal 20 aanvragen ontvangen van horecaondernemers om hun terras tijdelijk te mogen verruimen. Het 

betreft aanvragen van tien ondernemers uit Maarssen, één uit Tienhoven, vier uit Breukelen, drie uit Loenen, één 

uit Vreeland en één uit Kockengen. De aanvragen worden onder meer beoordeeld op de toegankelijkheid voor 

hulpdiensten en de verkeersveiligheid. De verzoeken worden zorgvuldig beoordeeld. Daar waar mogelijk zullen wij 

de verzoeken honoreren. De horecaondernemers worden geïnformeerd over het besluit. Deze toestemming is voor 

de duur van de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, of 

uiterlijk tot 1 oktober. 

 

Verruiming criteria centraal leefbaarheidsbudget  
 

De gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden steeds zichtbaarder. Er 

komen om die reden steeds meer initiatieven (zonder winstoogmerk) vanuit ondernemers of organisaties om de 

sociale of fysieke cohesie in kernen of breed voor Stichtse Vecht te versterken. Bijvoorbeeld om de vraag van 

bewoners en aanbod van ondernemers en andere instanties dichter bij elkaar te brengen.  

Gemeente Stichtse Vecht wil, waar het kan, ondernemers en andere instanties daarin ondersteunen. Op dit 

moment is er geen regulier budget beschikbaar waar zij aanspraak op kunnen maken. We verruimen daarom voor 

2020 de criteria van het centraal leefbaarheidsbudget gedurende de coronacrisis, zodat ook ondernemers en 

andere instanties hier een beroep op kunnen doen. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op hun initiatieven. De 

initiatieven mogen geen winstoogmerk hebben, moeten passen binnen de budgettaire mogelijkheden van het 

centraal leefbaarheidsbudget en moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. 

 

 

Tweede steunpakket ondernemers 
 

De rijksoverheid is vorige week met een tweede steunpakket voor ondernemers gekomen. Onder andere het 

steunpakket voor zelfstandig ondernemers is verlengd t/m 31 augustus onder de naam Tozo2, waarvoor strengere 

voorwaarden gelden dan voor de Tozo1. Ook nu hebben we de rijksmaatregelen door vertaald naar wat dit voor 

ondernemers in Stichtse Vecht betekent en de informatie op de website daarop aangepast. 

 

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

 

Intrekking/wijziging straatnamen 
 

 

VNG Realisatie en het Nationaal Wegenbestand (NWB) zijn een traject begonnen om de gegevens over 

straatnamen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het NWB beter op elkaar afgestemd te krijgen. In het eerste 

traject van het onderzoek is gebleken dat er in het verleden straatnamen  

zijn vastgesteld die echter nooit zijn uitgevoerd in de openbare ruimte . 

Het is een bevoegdheid van het college om een straatnaam toe te kennen dan wel te wijzigen op grond van de 

verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011.  

Het college heeft om die reden besloten om de straatnamen Pastoor Brouwerstraat en Rademakerpad, Loenen 

aan de Vecht in te trekken en het straatnaambesluit De Haanweg, Breukelen  

te wijzigen in De Haanweg, Nieuwer ter Aa 

 

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

 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4833/financiele-steun-voor-ondernemers-in-de-coronacrisis/
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Jaarverslag klachtbehandeling 2019 
 

 
Het jaarverslag 2019 brengt op twee punten goed nieuws: het aantal klachten is afgenomen en klachten zijn vaker 
op tijd afgedaan.  
 
De daling van 84 klachten in 2018 naar 81 in 2019 lijkt relatief gering, een daling is niettemin (vooralsnog) uniek. Er 
is geen duidelijk oorzaak voor de daling. Veel klachten hadden betrekking op het sociaal domein of hadden te 
maken met de buitenruimte. Maar ook op die vlakken is minder geklaagd dan in 2018. Het percentage klachten dat 
tijdig is afgedaan is aanmerkelijk gestegen. In 2018 is 75% binnen de termijn afgedaan, in 2019 was dit 85%. Dat is 
een stijging met 10%! Deze stijging onderstreept dat de gemeente klachten uiterst serieus neemt.  
 

Klachtafhandeling 

 
De gemeente probeert klachten zoveel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Klachten worden in eerste 
instantie informeel opgepakt. Binnen vier uur na ontvangst van de klacht wordt gebeld met de klager. In dat 
telefoongesprek probeert de gemeente samen met de klager de klacht op te lossen. Pas als dat niet lukt, volgt de 
formele procedure. Een hoorzitting is een onderdeel van de formele procedure. Deze procedure eindigt met een 
schriftelijk oordeel over de klacht. In 2019 is de meerderheid van de klachten op een informele manier opgelost. 
Een exact aantal is helaas niet te geven. Zoals ook uit het rekenkameronderzoek uit 2019 naar de afdoening van 
klachten, bezwaren en melding blijkt, moet de registratie van de klachten beter op orde, uniformer en consistenter. 
Dat geldt ook voor registratie van resultaten, waaronder informele afdoening. Hier zijn al stappen in gezet. Er is 
een instructie klachtafhandeling geschreven en de eerste editie van een periodieke workshop voor klantcoaches is 
begin 2020 verzorgd.  
 
Het kan altijd dat een klager vindt dat de gemeente een klacht niet juist heeft behandeld. De klager kan dan een 
verzoek indienen bij de Nationale ombudsman. In 2019 heeft de Nationale ombudsman 24 verzoekschriften over 
Stichtse Vecht behandeld. Twee daarvan waren in 2019 nog niet afgehandeld. De rest is afgedaan zonder 
onderzoek. Dit betekent dat een directe afhandeling door telefonische informatieverstrekking of verwijzing. 
 

Informeel contact 

 
De gemeente is een lerende organisatie. De gemeente gelooft in het te bereiken succes van de methode om snel 
en informeel contact op te nemen met de klager. De gemeente blijft dus vol inzetten op deze methodiek. De 
effecten van deze methode hoopt de gemeente volgend jaar beter te kunnen laten zien.  
 
De volledige versie van het Jaarverslag klachtbehandeling 2019 staat op de website van de gemeente. Daarin 
staat meer gedetailleerde informatie. 
 

 

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

 

 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1921/klacht-indienen/

