
1 

 

In deze RaadsInformatieBrief: 

 

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

Stapsgewijze uitbreiding dienstverlening ........................................................................................... 2 

Tijdelijke uitbreiding terrassen ............................................................................................................. 2 

Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOWB) Stichtse Vecht 3 

Beleidsregels boten .............................................................................................................................. 5 

Ontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 11a te Loenen aan de Vecht ............................................ 5 

Nieuwe beleidsregels Leerlingenvervoer ............................................................................................ 6 

 

 

 

 

Update coronavirus 
 

We zien in de aanpak van de coronacrisis dat de focus komt op het verminderen van de negatieve 

maatschappelijke effecten van de pandemie. Het coronavirus en de maatregelen om dit virus onder controle te 

krijgen, hebben een groot effect op de economie, de werkgelegenheid en de zorg. Door de verschuiving worden de 

werkzaamheden die te maken hebben met de coronacrisis steeds meer opgepakt in de reguliere organisatie en 

steeds minder door de crisisorganisatie. Deze is waar mogelijk afgeschaald of teruggebracht naar een minimaal 

niveau. De crisisorganisatie blijft op de achtergrond operationeel. Hierdoor kunnen we als dit nodig is direct een 

beroep doen op de crisisorganisatie, bijvoorbeeld bij een tweede grote uitbraak van besmettingen en de hiermee 

gepaard gaande herinvoering van maatregelen. Naar verwachting wordt de informatie over het coronavirus die wij 

gedurende de crisis wekelijks met u deelden, vanaf nu minder. 
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Stapsgewijze uitbreiding dienstverlening  

 

Vanaf 1 juni geldt een versoepeling van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De 

dienstverlening van de gemeente wordt daarom ook weer stapsgewijs uitgebreid. Daarbij blijft de veiligheid van 

inwoners en medewerkers voorop staan. De volgende uitbreidingen gelden voor de reguliere dienstverlening sinds 

2 juni (de dag na pinkstermaandag):  

 Inwoners kunnen weer zelf afspraken maken op de website voor de producten paspoort, identiteitskaart en 

rijbewijs als dat document binnen 3 weken verloopt of als het de eerste keer is dat zij het aanvragen. 

 Verder kunnen via de website weer afspraken gemaakt worden voor het aanvragen van een verklaring 

omtrent gedrag (VOG) en voor het doorgeven van een vermissing van een paspoort, identiteitskaart of 

rijbewijs. 

 Het is ook weer mogelijk om een afspraak te maken om een bouwdossier in te zien. 

 In bepaalde situaties is het weer mogelijk voor medewerkers om huisbezoeken af te leggen. Het gaat dan 

met name om aanvragen die zonder huisbezoek niet kunnen worden beoordeeld en die urgent zijn. 

De openingstijden van het gemeentehuis blijven voorlopig van 8:30-17:00 uur. Verder zijn in de publiekshal fysieke 

veiligheidsmaatregelen genomen, zoals plexiglazen schermen en desinfectiezuilen. Bezoekers worden weer 

verwelkomd door een gastheer of gastvrouw die de bezoekersstromen begeleidt. 

 

 

Wijziging met betrekking tot de huwelijken 

 
De versoepeling van de maatregelen om het coronavirus in te dammen heeft ook gevolgen voor huwelijken. De 

belangrijkste wijziging is dat vanaf 1 juni huwelijken in horecagelegenheden onder voorwaarden weer mogelijk zijn. 

Uiteraard moeten de reguliere voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Daarnaast mogen er maximaal 30 

personen aanwezig zijn. Diezelfde voorwaarden gelden voor huwelijken in zogenaamde ‘vrije locaties’, zoals bij 

iemand thuis of in de tuin. Voor de huwelijken in de gemeentelijke locaties Goudestein en Boom en Bosch waren al 

maatregelen genomen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Deze blijven gelden. 

Met alle bruidsparen die tot 1 juli een huwelijk hadden gereserveerd is inmiddels persoonlijk contact opgenomen. 

Waar mogelijk zijn maatwerkoplossingen geboden. Bruidsparen konden het geplande huwelijk kosteloos verzetten 

of annuleren. Waar er inderdaad huwelijken verzet of geannuleerd zijn, is een bloemetje gestuurd op de 

oorspronkelijk bedoelde huwelijksdatum. 

 

Het kabinet denkt na over een verdere versoepeling vanaf 1 juli. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen ook 

de bruidsparen die na 1 juli een huwelijk hadden gereserveerd worden geïnformeerd. 

 

 

Tijdelijke uitbreiding terrassen 
 

Sinds maandag 1 juni zijn restaurants en cafés in Nederland weer open. Er gelden wel nieuwe regels: gasten 

moeten reserveren, iedereen moet 1,5 meter afstand houden en binnen zijn er maximaal 30 gasten. Voor het 

terras buiten geldt geen maximum aantal bezoekers. Wel moet iedereen aan een tafeltje zitten en geldt 1,5 meter 

afstand. Mensen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te 

houden. 

Uitbreiding terras  

 

Niet alle horecagelegenheden hebben op hun huidige terras voldoende ruimte om aan deze 1,5 meter eis te 

kunnen voldoen. Daarom mogen horecaondernemers in Stichtse Vecht onder bepaalde voorwaarden de 

oppervlakte van hun terras tijdelijk uitbreiden. Dit is bedoeld om het verlies van inkomsten door de coronacrisis te 

beperken. Het gaat om een tijdelijke regeling die van kracht is tot uiterlijk 1 oktober 2020.  
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De gemeente wil graag meewerken aan verzoeken van horecaondernemers om hun terras tijdelijk uit te breiden. 

Hiervoor moeten ondernemers een aanvraag doen bij de gemeente. Daarbij geldt nadrukkelijk dat er zowel van 

horecaondernemers en het personeel als de klanten gevraagd wordt om zich aan de coronamaatregelen te 

houden.  

 

Beoordeling aanvragen  

 

De gemeente heeft in totaal 25 aanvragen ontvangen van horecaondernemers om hun terras tijdelijk te mogen 

verruimen. Het betreft aanvragen van twaalf ondernemers uit Maarssen, één uit Tienhoven, zeven uit Breukelen, 

drie uit Loenen, één uit Vreeland en één uit Kockengen. 

De aanvragen zijn beoordeeld en getoetst, uiteraard binnen de landelijke richtlijnen en onder meer rekening 

houdend met (verkeers)veiligheid en calamiteitenroutes. Daar waar mogelijk zijn de verzoeken gehonoreerd en zijn 

de horecaondernemers zo snel mogelijk telefonisch geïnformeerd over het besluit. Eind deze week ontvangen zij 

de schriftelijke bevestiging hiervan. 

 

Draagvlak 

 

Voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen is van belang dat er sprake is van voldoende draagvlak bij de direct 

omwonenden. We verwachten van de horecaondernemers dat zij met hun buren en andere ondernemers in goed 

onderling overleg zoeken naar een passende oplossing voor de tijdelijke uitbreiding en dat zij ervoor zorgen dat de 

panden van hun buren altijd goed bereikbaar blijven. 

Sinds maandag 1 juni volgen we hoe de situatie zich ontwikkelt. Als daar aanleiding toe is zullen we in overleg 

treden met ondernemers en omwonenden. 

 

 

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

 

 

Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen (MOWB) Stichtse Vecht 
 

Graag informeren wij u over het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) 

Stichtse Vecht, dat wij op 2 juni 2020 hebben vastgesteld. Hierin is beschreven hoe de gemeente zich voorbereidt 

op de nieuwe taak MOBW, waarvoor wij vanaf 2022 mede verantwoordelijk zijn. 

Vanaf 2022 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW). 

Deze regeling gaat over mensen die dakloos zijn en mensen die niet zelfstandig kunnen wonen zonder intensieve 

ondersteuning. Vaak is er sprake van psychische problemen, verslaving, schulden, geen of onregelmatig werk, 

licht verstandelijke beperking, aanraking met justitie of een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. In de nieuwe 

situatie wonen de cliënten zoveel mogelijk thuis, in de eigen gemeente, in de wijk. Nu is dat nog vaak binnen de 

muren van een instelling. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat gemeenten zorgen dat er voldoende 

woonruimte beschikbaar is voor deze doelgroep. Ook moet de sociale infrastructuur op orde zijn. Zo kunnen we 

zorgen voor huisvesting in de wijk en goede ondersteuning voor deze inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-43-Bijlage-Uitvoeringsprogramma-MOBW-Stichtse-Vecht-02062020.pdf
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Voorbereiding op MOBW 

 

De gemeente Stichtse Vecht bereidt zich voor op drie niveaus: samen met de U16-gemeenten, binnen Utrecht 

West en binnen Stichtse Vecht zelf:  

 Met de U16-gemeenten is de Regionale Koers MOBW opgesteld. Deze is eind 2017 door uw 

gemeenteraad vastgesteld.  

 De Utrecht West-gemeenten spraken af dat de gemeenten MOBW zoveel mogelijk lokaal oppakken en dat 

zij samenwerken waar dat nodig is en een meerwaarde heeft. Zij maken  afspraken over het beschikbaar 

stellen van woonruimte (ook tijdelijke woonruimte), de toegang tot beschermd wonen, het gebruik van 

intramurale beschermd wonen plekken in de regio en de financiën. 

 Voor de lokale aanpak is een Uitvoeringsprogramma MOBW opgesteld. Eind juni staat het 

Uitvoeringsprogramma geagendeerd voor de Informatieve commissie Sociaal Domein. 

 

Lokale basis-set moet geregeld zijn 

 

In het Uitvoeringsprogramma staat dat de gemeente een aantal zaken op orde moet hebben, de zogenoemde 

‘basis-set’. Zo zorgen we dat mensen, ondanks de problemen die ze hebben, zoveel mogelijk kunnen (blijven) 

wonen in hun eigen gemeente. Als alle gemeenten zorgen dat de verschillende onderdelen van deze basis-set zijn 

geregeld, kan deze doelgroep goed worden ondersteund en kan direct gewerkt worden aan herstel om een zo snel 

mogelijke uitstroom mogelijk te maken. Na dit herstel is de inzet gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van kan 

terugval. De basis-set bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 Lokale ambulante behandeling en ondersteuning: verschillende beroepskrachten zorgen voor begeleiding 

en ondersteuning; 

 Toegang tot een woonplek: de gemeente moet zorgen voor voldoende woonruimte, voor mensen alleen, 

maar bijvoorbeeld ook samen met andere mensen in een complex voor gemengd wonen; 

 Schuldhulpverlening en financieel beheer: als er schulden zijn en de financiën zijn niet op orde, is er 

ondersteuning nodig om dit weer beter te krijgen; 

 Inkomen: het is belangrijk om een eigen inkomen te hebben. Als er geen betaalde baan is kan een 

uitkering of bijstand helpen op weg naar herstel; 

 Activering en toeleiding naar (betaald) werk: het is belangrijk dat mensen een zinvolle invulling van hun 

dag hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezoeken van activiteiten, werken als vrijwilliger of in een 

betaalde baan; 

 Tijdelijke woonplek: soms redden mensen het een tijdje niet en hebben ze voor een paar dagen tot een 

half jaar een andere woonplek nodig. Die moet er komen, samen met goede begeleiding; 

 Persoonlijke ontwikkeling: door zich persoonlijk te ontwikkelen, bijvoorbeeld met steun van mensen die 

hetzelfde hebben meegemaakt, neemt de eigenwaarde van iemand toe en kan iemand beter herstellen; 

 Informele zorg: veel mensen helpen elkaar, familie, vrienden, mensen in de buurt, maar ook heel veel 

vrijwilligers. Alles bij elkaar kan mensen uit de doelgroep helpen om prettig in de wijk te wonen en daar hun 

weg naar herstel te vinden; 

 Integratie in de wijk: mensen moeten prettig naast elkaar kunnen leven en het is  niet de bedoeling dat 

teveel mensen met grote problemen bij elkaar komen te wonen. De gemeente betrekt en informeert de 

bewoners van een buurt wanneer in hun buurt een woonplek voor beschermd wonen komt; 

 Preventie en vroegsignalering: het liefst willen we voorkomen dat mensen in MOBW terecht komen. Het 

helpt als veel organisaties en inwoners problemen kunnen melden, zodat deze snel opgepakt worden. Ook 

helpt het als partijen goed samenwerken.  

 

Op al deze onderdelen is kort de gemeentelijke ambitie verwoord. Daarnaast is aangegeven welke activiteiten, 

initiatieven en voorzieningen er al zijn en wat de actiepunten voor de komende twee jaar zijn. Bij de uitwerking zijn 

een interne (ambtelijke) projectgroep en een externe (wisselende) klankbordgroep betrokken om een integrale 

aanpak met voldoende draagvlak mogelijk te maken. 
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Bij de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma is een aantal maatschappelijke partners betrokken geweest. 

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht heeft er advies over uitgebracht. De Adviesraad onderschrijft de 

inhoud van het Uitvoeringsprogramma en vraagt in het bijzonder aandacht voor een goede en tijdige 

communicatie, het betrekken van inwoners en organisaties hierbij en een evenwichtige verdeling van de mensen 

uit de doelgroep over de wijken. Hiervoor ontwikkelen we een communicatie-aanpak. 

 

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

 

 

Beleidsregels boten 
 

Graag informeren wij u over het volgende: 

 

Met de start van het vaarseizoen neemt de drukte op en langs de Vecht toe. We zien een toename aan boten die 

worden aangemeerd aan steigers, palen of soms bomen. Dat mag niet overal en altijd.  

De komende periode gaan wij extra op de naleving van deze regels letten. Waar nodig gaan we handhavend 

optreden door een last onder bestuursdwang op te leggen. Dat betekent dat wij de boot weghalen als de eigenaar 

dat niet zelf doet. De eigenaar krijgt uiteraard eerst de gelegenheid om een zienswijze in te dienen en een termijn 

om de boot zelf weg te halen.  

We doen dit eerst in Oud-Zuilen. Inwoners van de wijk worden geïnformeerd over de geldende regels en de 

handhaving middels een wijkbericht. Op een later moment komt met een integrale aanpak de rest van de Vecht 

aan de orde. Aspecten als gezondheid/welzijn, veiligheid, overlast en handhaving worden dan meegenomen. 

 

De regels 

 

Eigenaren van huizen of percelen die grenzen aan de Vecht mogen één boot aanmeren ter hoogte van hun 

perceel. Dat mag niet als de vaarbreedte smaller is dan 17 meter. Op passantenstroken mogen recreatievaartuigen 

maximaal 3 x 24 uur worden aangemeerd. Op andere plaatsen aan de Vecht mag niet worden aangemeerd. 

Iemand die geen huis of perceel heeft aan de Vecht, mag dus niet permanent een boot aanmeren aan de oever 

van de Vecht. Daarvoor zijn de havens in de omgeving beschikbaar. Deze regels zijn opgenomen in het 

bestemmingsplan.  

 

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

Ontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 11a te 

Loenen aan de Vecht 
 

De initiatiefnemer wil de bestaande woning van het perceel Mijndensedijk 11a slopen en op een andere plek op het 

perceel een nieuwe woning bouwen. Omdat de plannen van de initiatiefnemer niet in het huidige bestemmingsplan 

passen, heeft de initiatiefnemer een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan ingediend.  In dit bericht 

vindt u alvast informatie over de inhoud van het bestemmingsplan, de ter inzage legging en het vervolg van de 

procedure. 
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Bestemmingsplan 

 

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning met schuur en de nieuwbouw van een woning met schuur 

op een andere plek. Op dit moment geldt voor het plangebied het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’ dat op 

2 december 2015 is vastgesteld. Op basis van dit bestemmingsplan hebben de gronden deels de bestemming 

‘Agrarisch met waarden’ en deels ‘Wonen’. In het nieuwe plan word onderscheid gemaakt in een deelgebied met 

tuin met landschappelijk karakter en een deelgebied met het karakter van erfbebouwing. In het deelgebied “tuin 

met landschappelijk karakter” wordt de bestemming van het weilandje (“Agrarisch met waarden”) gewijzigd in 

“Tuin”. Op de bestemming “Tuin” komt de dubbelbestemming “Waarde – Landschap” te rusten, waarmee het 

vergunningsvrij bouwen in de tuin wordt uitgesloten. Met deze dubbelbestemming worden de op het perceel 

aanwezige unieke universele waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (toekomstig werelderfgoed) 

beschermd. In het deelgebied met erfbebouwing worden de nieuwe woning en schuur gevestigd. Dit deelgebied 

vormt een bebouwingscluster met de historische Ridderhofstad Mijnden en de voormalige sluiswachterswoning van 

de Mijndense Sluis. Vanuit economisch, milieu-, verkeerskundig en cultuurhistorisch oogpunt zijn er geen 

bezwaren tegen deze ontwikkeling. Het plan is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Ook zij hebben geen 

bezwaar. 

Terinzagelegging en vervolgprocedure 

 

Op 2 juni heeft B&W ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerp wordt 12 

juni a.s. ter inzage gelegd. In de periode van 12 juni tot en met 24 juli kunnen er zienswijzen worden ingediend 

tegen dit ontwerpwijzigingsplan. Wij verwachten het plan ter vaststelling aan uw raad te kunnen voorleggen in de 

vergadering van 3 november 2020. 

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

Nieuwe beleidsregels Leerlingenvervoer 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2020 nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het 

leerlingenvervoer in gemeente Stichtse Vecht. Daarin staat onder meer dat de begeleidingstijd voor ouders met 

kinderen in het leerlingenvervoer is gemaximeerd op 4 uur. De beleidsregels gelden al voor het schooljaar 2020-

2021. 

Aanleiding voor de nieuwe beleidsregels is het besluit van uw gemeenteraad (programmabegroting 2020) om de 

begeleidingstijd voor het leerlingenvervoer te verhogen van 3 uur naar 6 uur. Hiermee wil de raad een bezuiniging 

van € 25.000 per schooljaar realiseren. Begeleidingstijd is de tijd die ouders onderweg zijn om hun kinderen met 

het openbaar vervoer van en naar school te begeleiden. 

 

Minder ingrijpende maatregel nodig om dezelfde bezuiniging te realiseren 

 

Het besluit van uw raad is nader doorgerekend. Uit deze berekening blijkt dat het ophogen van de begeleidingstijd 

van 3 naar 4 uur met de andere maatregelen voldoende is om een bezuiniging van maximaal € 56.000 te 

realiseren. Het college heeft daarom besloten om de begeleidingstijd voor het leerlingenvervoer te verhogen van 3 

uur naar 4 uur. De bezuinigingsmaatregel heeft hierdoor gevolgen voor een kleinere groep leerlingen en is minder 

ingrijpend voor ouders en leerlingen. 

Tegelijk met het ophogen van de begeleidingstijd naar 4 uur stimuleren wij het zelfstandig reizen met het ov (met 

hulp van Handje Helpen) en beperken we het aantal overstappen. Zo proberen we de impact van deze nieuwe 

beleidsmaatregel voor ouders en hun kind(eren) zoveel mogelijk te beperken. De extra kosten van Handje Helpen 

passen binnen de bezuinigingstaakstelling. 

Ouders van kinderen in het leerlingenvervoer ontvangen een mail om hen te informeren over de nieuwe 

beleidsregels en de gevolgen daarvan. 

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-43-Bijage-Beleidsregels-Leerlingenvervoer-Stichtse-Vecht-2020.pdf

