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Helpdesk Covid 
 

Nu er vanuit de rijksoverheid steeds meer maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld 

worden, merken we dat de interpretatie van de ontstane ruimte soms tot onduidelijkheid leidt bij inwoners en 

ondernemers. De vragen hierover aan de organisatie nemen toe. Daarom is er een interne Helpdesk Covid 

ingericht die de vragen, die soms meerdere domeinen tegelijk aangaan, op de juiste plek belegt en beantwoordt. 

De Helpdesk Covid bestaat uit medewerkers uit diverse teams en een coördinator.  

 

 

Update overzicht aanvragen Participatiewet en Tozo 
 

In RIB #34 hebben wij u geïnformeerd over de cijfers omtrent het aantal aanvragen Participatiewet en de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in corona-tijd. De Tozo is onlangs met 4 maanden onder 

gewijzigde voorwaarden verlengd tot 30 september 2020. In deze RIB geven wij u een update van de eerder 

gedeelde cijfers.  
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Participatiewet 

 

Er zijn sinds 16 maart 2020 in totaal 84 aanvragen voor een bijstandsuitkering ingediend (week 12 t/m 22). Hiervan 

zijn 26 aanvragen ingediend door personen tot 27 jaar. In dezelfde periode in 2019 (week 12 t/m 22) zijn er in 

totaal 34 aanvragen ingediend, waarvan 4 aanvragen door personen tot 27 jaar. 

 

In onderstaande grafiek zijn de aantallen over 2019 en 2020 weergegeven. 

 

 

In RIB #34 is gemeld dat er in de periode tussen week 12 en week 17 van 2019 25 aanvragen voor een 

bijstandsuitkering zijn ingediend. Hier zijn per abuis ook de aanvragen voor Weesp in meegenomen. Het correcte 

aantal aanvragen op dat moment was 13 aanvragen. 

 

Tozo 

 

De Tozo is een tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die als gevolg van het coronavirus 

financiële problemen ervaren. De Tozo bestaat uit twee delen: een uitkering voor levensonderhoud en een lening 

voor bedrijfskapitaal.  

 

De Tozo wordt voor de gemeente Stichtse Vecht uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Op peildatum 2 juni 2020 

zijn er door inwoners van Stichtse Vecht 1609 aanvragen voor een uitkering levensonderhoud ingediend en 35 

aanvragen voor een lening bedrijfskapitaal. Een definitieve beoordeling van een aanvraag wordt achteraf gedaan. 

Er worden nu voorschotten verstrekt, in verschillende delen. Op de genoemde peildatum zijn er 1334 eerste en 

1307 tweede voorschotten verstrekt. Het totaalbedrag aan voorschotten dat is verstrekt aan  inwoners van Stichtse 

Vecht is  

€ 3.492.301. De hiervoor genoemde cijfers hebben betrekking op Tozo 1.  

 

Tozo 2 is vanaf 15 juni 2020 aan te vragen bij de gemeente Utrecht. Tozo 2 wordt niet automatisch toegekend als 

Tozo 1 is aangevraagd, omdat de voorwaarden zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Tozo 1 

zijn: 

- Het inkomen van een eventuele partner telt nu wel mee voor het bepalen van de hoogte van de 
aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Bij Tozo 1 was dit niet het geval.  

- Voor de aanvraag van een bedrijfskapitaal moet een verklaring worden afgegeven dat er geen uitstel van 
betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. 
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Effecten van corona 

 

Het college gaat op 23 juni in een informatieve commissie en op 30 juni in de commissie Bestuur en Financiën met 

u in gesprek over de beleidseffecten van corona.  

 

 

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

 

 

Update stand van zaken verbouw-nieuwbouw 

brandweerposten 
 
In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang van de verbouwing van de brandweerposten 
Kockengen en Loenen aan de Vecht. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw voor 
de posten Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht en Westbroek – Tienhoven.  
 

Westbroek – Tienhoven 
 
De aankoop van het perceel aan de Kerkdijk 176 te Westbroek namens gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht was 
in april een feit. Direct na besluitvorming door beide colleges is gestart met het opstellen van de ruimtelijke 
onderbouwing voor deze brandweerpost. Gezien de ligging direct naast Natuara2000 gebied (perceel van 
Natuurmonumenten) is opnieuw contact gezocht met de Provincie over de verdere uitwerking.  
In april zijn vijf architectenbureaus uitgenodigd om een schetsontwerp op te stellen waarbij nadrukkelijk aandacht 
werd gevraagd voor de inpassing in het landelijk gebied. Bureau Paul Architectuur had de hoogste score. De 
opdracht is inmiddels gegund. Op 11 juni 2020 wordt een brief aan alle inwoners van Westbroek en Tienhoven 
verstuurd waarin het winnende ontwerp wordt bekendgemaakt. In deze brief leggen wij uit hoe wij digitaal in 
gesprek gaan met bewoners. Inwoners kunnen hun opmerkingen en suggesties op deze wijze meegeven aan de 
gemeenten.  
In het ontwerp is maximaal rekening gehouden met het naastgelegen Natura2000 gebied. Op bijgevoegde 
tekeningen is te zien hoe de vorm van de naastgelegen kapschuur terugkomt in de vormgeving van de 
brandweerpost. Met de al aanwezige bomen en de groene lage kap aan de achterzijde wordt maximaal 
aangesloten op het groene achterland.  
Omdat het een fusiepost betreft, heeft de VRU nagedacht over de naam van de nieuwe post. De geografische 
ligging is daarbij leidend. De nieuwe post krijgt de naam Westbroek – Tienhoven.  
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Aangezien de huidige posten in Tienhoven en Westbroek niet voldoen aan Arbowetgeving maar nog wel ongeveer 
twee jaar worden gebruikt, zijn tijdelijke aanpassingen noodzakelijk. In Tienhoven wordt in juni 2020 een tijdelijke 
portacabin geplaatst naast de post die zal fungeren als kleedruimte. In Westbroek wordt in augustus 2020 
eveneens een tijdelijke portacabin voor kleedruimte geplaatst. Deze wordt samen met de benedenverdieping van 
de aangrenzende woning aan de huidige brandweerpost toegevoegd.  
 
 

Kockengen 

 
De verbouwing van de brandweerpost te Kockengen vordert gestaag. Op bijgevoegde foto’s zijn de twee 
belangrijkste aanpassingen aan het gebouw goed te zien. Aan de voorzijde is de gevel uitgebreid en verbreed 
zodat er twee volwaardige voertuigen gestald kunnen worden. Naast het standaard voertuig (in vaktermen een 
tankautospuit) is er vanaf juli dit jaar ook ruimte voor een voertuig speciaal uitgerust voor de brandbestrijding van 
rieten kappen.  
De tweede aanpassing is aan de achterzijde te zien waar de kleedruimte wordt gebouwd. Het omkleden tijdens 
een uitruk is daarmee verleden tijd en de post voldoet op deze wijze weer aan de arbo-voorwaarden. Aan de 
binnenzijde wordt het sanitair aangepast, de cv-installatie wordt vervangen, nieuwe remisedeuren worden 
aangebracht en het pand wordt aan de buitenzijde geschilderd. Later dit jaar volgen de zonnepanelen.  
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Verbouwing Loenen aan de Vecht 
 
De verbouwing van de brandweerpost te Loenen aan de Vecht is inmiddels in voorbereiding. Het gebouw voldoet 
net als de overige posten op een aantal punten niet meer aan de geldende wetgeving. Het korps uit Loenen aan de 
Vecht heeft zelf al een eerste schetsontwerp gemaakt waarop het gebouw wel weer kan voldoen aan deze 
wetgeving. Dit eerste ontwerp is getoetst door de Arbo en akkoord bevonden. Het gebouw heeft momenteel drie 
opstelplaatsen voor voertuigen maar volgens het nieuwe materiaalspreidingsplan van de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) heeft de brandweerpost één voertuig. Daarmee ontstaat er ruimte om één van de opstelplaatsen om te 
bouwen naar kleedruimte. Met de verbouwing wordt ook het onderhoud op een aantal punten meegenomen. Een 
externe partij is ingehuurd om het schetsontwerp om te vormen naar een definitief ontwerp. Tekeningen voor het 
installatietechnische deel worden opgesteld. Het streven was de verbouwing van deze brandweerpost nog dit jaar 
af te ronden, maar dat zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 het geval zijn. Vanwege de 
hoeveelheid projecten is er gefaseerd in de uitvoering. 
 

Nieuwbouw Nieuwer Ter Aa 
 
Voor de nieuwe brandweerpost te Nieuwer Ter Aa wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om het terrein 
bouwrijp te maken. Er is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van twee dammen met onderliggende 
duikers om het perceel toegankelijk te maken voor voertuigen tijdens en na de bouwperiode. Daarnaast zijn 
meerdere offertes opgevraagd voor het gedeeltelijk laten verwijderen van het kunstgrasveld. Begin juni zal hiervoor 
een opdracht worden verleend. Het grootste deel van het kunstgrasveld blijft gehandhaafd waardoor de jeugd van 
het dorp hier gebruik van kan blijven maken.  
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Ook de hoge hekken (ballenvangers) en lichtmasten worden verplaatst. In het nieuwe materieelspreidingsplan is 
voor Nieuwer Ter Aa een tweede specialisme opgenomen (grootwatertransport). Vanwege dit specialisme wordt 
het buitenterrein zwaarder uitgevoerd dan in eerste instantie was voorzien.  
Eind april is de uitvraag voor de aanbesteding van de aannemer gepubliceerd waarna eind juni opdracht zal 
worden verleend aan de winnende partij. Inschrijvers hebben we gevraagd rekening te houden met onze planning; 
start bouw medio september-oktober 2020.  
 

 
 
 

Nigtevecht 
 
Het definitieve ontwerp voor de brandweerpost in Nigtevecht is vastgesteld. Op dit moment wordt samen met de 
Betonfabriek de vergunningsaanvraag voorbereid. Adviesbureau Peutz is gevraagd om één ruimtelijke 
onderbouwing op te stellen voor zowel de nieuwe brandweerpost als de nieuwe hallen voor de Betonfabriek. Om 
voldoende parkeerruimte te creëren voor de brandweervrijwilligers, zal de Kanaaldijk Oost ter hoogte van de 
brandweerpost iets worden verbreed. Een vergunning hiervoor is in samenwerking met Rijkswaterstaat en 
Waternet aangevraagd.  
Momenteel wordt het installatietechnische en bouwkundige deel verder uitgewerkt. Ook de constructietekeningen 
zijn in concept gereed. Omdat het gebouw van de brandweerpost eigendom zal zijn van de Betonfabriek, is met 
hen afgesproken dat de gemeente het proces tot aan het definitieve ontwerp plus bestek zal begeleiden. Als de 
vergunning is afgegeven en de bouw kan beginnen, neemt de Betonfabriek het over en huren zij een aannemer in 
die het gebouw zal realiseren. Als gemeente en VRU blijven we uiteraard nauw betrokken tijdens de bouwperiode.  
De fasering ziet er als volgt uit. De bestaande hallen van de Betonfabriek worden als eerste afgebroken en 
opnieuw gebouwd. De productie kan op deze wijze doorgaan. Na oplevering van de hallen voor de Betonfabriek, 
wordt de nieuwe brandweerpost gebouwd. Deze zal medio 2022 worden opgeleverd. De planning is o.a. 
afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure die in dit geval noodzakelijk is.  
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Meer informatie over de verbouw-nieuwbouw van de brandweerposten is te vinden op: 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4392/nieuwbouw-brandweerkazernes/ 

 

 

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

 

Implementatie omgekeerd inzamelen in Breukelen en 

Nieuwer Ter Aa 
 

De locaties voor ondergrondse containers voor restafval in Breukelen en Nieuwer Ter Aa zijn bekend. Het college 

heeft de locaties definitief vastgesteld. In totaal betreft het in Breukelen 80 ondergrondse containers en in Nieuwer 

Ter Aa 5. In RIB#26 van 2 april 2020 hebben wij u geïnformeerd dat het college een voorlopig besluit hiertoe had 

genomen. Inmiddels is de inspraakperiode afgerond en worden de containers voor de zomer geplaatst. 

 

Inwoners van Breukelen en Nieuwer Ter Aa ontvangen een brief over hun concrete situatie. Hiermee is voor deze 

kernen ook het formele traject afgerond, behoudens eventuele gerechtelijke procedures. Wij gaan nu over tot 

plaatsing van de ondergrondse containers. De meeste zijn bestemd voor restafval (62). De rest voor PMD (12), 

oud papier (4), glas (1) en textiel (1). Deze ondergrondse containers zijn direct beschikbaar voor gebruik door de 

inwoners. Hierna wisselen we de huidige grijze restafvalkliko’s om voor kliko’s voor PMD (Plastic verpakkingsafval, 

Metalen en Drankenkartons). Twee weken voor het omruilen krijgen de kliko’s voor restafval een sticker. Hierop 

staat aangegeven dat bij de eerstvolgende lediging de restafvalkliko wordt omgeruild. Na vier weken volgt een 

nacontrole. Bij de inwoners die de kliko de eerste keer niet hebben aangeboden gebeurt dit dan alsnog. Verder 

ontvangt ieder huishouden een brief met een persoonlijke pas om de ondergrondse containers voor het restafval te 

kunnen openen. Inwoners worden op minimaal twee verschillende locaties aangesloten.   

 

Zienswijzen 

 

Circa 4.000 huishoudens in Breukelen en Nieuwer Ter Aa gaan over op omgekeerd inzamelen. In totaal zijn er 26 

zienswijzen ingediend. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de inwoners door bijvoorbeeld 

een geplande locatie iets op te schuiven. Niet in alle gevallen was dit mogelijk. Voor het locatiebesluit heeft dit alles 

geen gevolgen. Betrokkenen ontvangen een brief met motivatie als aanpassingen niet mogelijk zijn. 

 

 

 

 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4392/nieuwbouw-brandweerkazernes/
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Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 
 

De uitrol van omgekeerd inzamelen vloeit voort uit het gemeentelijk Grondstoffenplan. Het project heeft een 

doorlooptijd tot 2022, waarbij alle kernen van Stichtse Vecht overgaan naar omgekeerd inzamelen. De ervaringen 

nemen we mee in de verdere uitrol, zodat maatwerk per kern voorop staat. Inmiddels zijn de voorbereidingen 

gestart voor Maarssen Dorp. 

 

Flankerend beleid 

 

Net als in Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis zijn de bestaande 

containerparkjes in Breukelen en Nieuwer Ter Aa schoongemaakt en opgeknapt. Ook worden er afspraken 

gemaakt met basisscholen waar aandacht zal worden besteed aan omgekeerd inzamelen in het lesprogramma 

(Afval het begin van iets nieuws). Dit lesprogramma is ontwikkeld door het MEC Maarssen. 

 

 

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

 

 

Voortgang Uitvoering Speelbeleid ‘Buitenspelen 

Natuurlijk’ 
 

 

Zoals toegezegd in de commissievergadering van 7 januari 2020 informeren we u over de voortgang van het in 

2014 door de raad vastgestelde speelbeleid ‘Buiten spelen natuurlijk’. Er zijn 260 speelplekken verdeeld over de 

gemeente. Sinds de start van de uitvoering van dit speelbeleid in 2016 zijn 70 speelplekken opnieuw ingericht. Er 

is niet meer voldoende budget beschikbaar om alle resterende speelplekken binnen de beleidsperiode 2016 - 2020 

opnieuw in te inrichten. Vanwege ambtelijke capaciteit wordt de speelplekken in 2020 gefaseerd uitgevoerd over 

2020 en 2021. Er wordt prioriteit gegeven aan de speelplekken die volgens de inspectie moeten worden 

opgeknapt.  

 

 

 

Prioritering aan de hand van uitkomst inspectie 

 

Anders dan was vastgesteld in het speelbeleid Buitenspelen Natuurlijk worden de speelplaatsen vanaf 2020 niet 

meer wijk- of kerngericht vernieuwd, maar afhankelijk van de fysieke staat. 

 

Jaarlijks vindt een veiligheidsinspectie plaats van alle speeltuinen. Uit deze inspectie kwam naar voren dat 14 

speeltuinen prioriteit hebben en deze worden binnen het beschikbare budget opgepakt. Dit betekent voor andere 

speelplekken waar toestellen weg moeten uit oogpunt van veiligheid, vooralsnog niks terug komt. De prioritering 

voor het opknappen van de speelplekken is bepaald aan de hand van inspectieresultaten. De slechtste 

speelplaatsen worden als eerste aangepakt en daarbij is er gekeken naar een spreiding over de gemeente.  

Concreet betekent het dat op speelplekken waar toestellen kapot gaan deze worden weggehaald en  nog niet 

worden opgeknapt en niet worden vervangen. 

 

Op basis van het huidige speelbeleid, de analyse van de gebiedsregisseurs, de beschikbare ambtelijke capaciteit 

en het beschikbare budget is een tijdsfasering en verdeling over de gemeente aangebracht.  
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In 2020 pakken we de volgende speeltuinen aan:   

 

• Loenen aan de Vecht –  Doude van Troostwijk 

• Breukelen – Henk van der Grifpark 

• Maarssen – Hondiusstraat 

• Maarssen – Friezenbuurt 

 

In  april/mei hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Vanwege de coronamaatregelen was 

het helaas nog niet mogelijk om de participatie met de omgeving aan te gaan. Gebruik van Brit - onze 

participatieve inrichtingstool voor speeltuinen – was vanwege de afstandsnormen van 1,5 m helaas niet mogelijk. 

Wij hopen in aangepaste vorm (via enquête en knutselpakket) de participatie voor zowel Friezenbuurt als 

Hondiusstraat voor deze zomer te kunnen afronden. Deze beide speelplekken kunnen dan in het najaar van 2020 

worden heringericht.  

De participatie voor de speeltuinen Doude van Troostwijk en het Henk van der Griftpark starten we direct na de 

zomer. Uitvoering van deze speeltuinen vindt voor zover mogelijk plaats in 2020 dan wel in het voorjaar van 2021.   

Voor 2021 wordt een nieuwe planning  gemaakt voor de resterende nog op te pakken urgente speeltuinen. 

 

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

 

Participatietraject omgevingsvisie van start 
 

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een digitale enquête voor de omgevingsvisie. De enquête fungeert als aftrap 

voor het participatieproces met onze inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Een conceptversie is vorige 

maand besproken in uw klankbordgroep Omgevingswet. De enquête is gisteren online gezet op 

www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie. 

Naast digitale participatie zetten we ook in op niet-digitale participatie. Daarom ontvingen inwoners vandaag bij 

nieuwsblad VARnws een ansichtkaart met daarop twee vragen: waar bent u trots op in uw woonplaats en wat kan 

er beter? Zij kunnen de kaart invullen en terugsturen aan de gemeente. Of online hun reactie geven.  

We hebben de enquête en de ansichtkaart breed onder de aandacht gebracht via onze gebruikelijke 

communicatiekanalen (nieuwsbrief, website en sociale media), een advertentie in de VAR en een persbericht aan 

de lokale media. 

De reacties gebruiken we onder meer voor (digitale) bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken die we gaan 

organiseren met inwoners, ondernemers en andere stakeholders. 

 

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

 

 

www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5366/ansichtkaart-omgevingsvisie/

