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Zienswijzen begroting Kansis, KansisGroen en 

WerkwIJSS  
 

Met ingang van 1 januari 2019 is het SW-bedrijf PAUW Bedrijven opgeheven.  
Inwoners uit Stichtse Vecht met een Wsw-indicatie die in dienst waren bij PAUW Bedrijven zijn per 1 januari 2019 
in dienst gekomen van de gemeente Stichtse Vecht. Deze medewerkers zijn vanuit de gemeente Stichtse Vecht 
gedetacheerd bij verschillende organisaties, zoals Kansis, KansisGroen en WerkwIJSS Schoon.  
 
Voor KansisGroen en WerkwIJSS Schoon heeft het college de bevoegdheid om een zienswijze namens de raad te 
geven. Het college heeft besloten om geen zienswijze in te dienen en akkoord te gaan met de begrotingen en de 
bedrijfsplannen 2021 van KansisGroen en WerkwIJSS Schoon. De begrotingen van de stichtingen voor 2021 
passen binnen de begroting van de gemeente Stichtse Vecht 2021 voor het taakveld begeleide participatie, 
waaronder de Wsw valt.  

 

Voor Kansis geldt dat het college geen bevoegdheid heeft om namens de raad een zienswijze te geven. Hiervoor 

legt het college u een raadsvoorstel voor, waarin we u voorstellen om geen zienswijze in te dienen en in te 

stemmen met de begroting 2021 van Kansis. Ook hier geldt dat de begroting van Kansis voor 2021 past binnen de 

begroting van de gemeente Stichtse Vecht voor het taakveld begeleide participatie.  
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Actieplan Onderwijskansen 2020-2022  
 

Samenwerken aan onderwijskansen 

Het college van B&W heeft op 16 juni 2020 het Actieplan Onderwijskansen 2020-2022 vastgesteld. Het Actieplan 
biedt een overzicht van de (samenhang van) activiteiten die plaatsvinden op het gebied van voor- en 
vroegschoolse educatie. Met dit Actieplan draagt ons college zorg voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor 
onze jeugd zoals we dat met elkaar hebben afgesproken in het Collegewerkprogramma.  
 

Acties om onderwijskansen te vergroten 

 
Het Actieplan Onderwijskansen biedt een overzicht van acties om de onderwijskansen te vergroten zodat kinderen 
opgroeien tot verstandige, zelfstandige en betrokken inwoners. Het Actieplan is opgesteld in nauw overleg met een 
werkgroep waarin vertegenwoordigers zitten van de Kinderopvang, GGD en Primair Onderwijs. Ook de Adviesraad 
Sociaal Domein en de bibliotheek zijn hierbij betrokken geweest. Elk van deze partijen heeft een bijdrage geleverd 
aan het Actieplan.  
Samen met deze partijen werken we aan de volgende activiteiten: 
1. Stimuleren van ouderbetrokkenheid bij het opgroeiende kind, voor het vergroten van de onderwijskansen 
voor kinderen met (een risico op) een taalachterstand; 
2. Bevorderen van spraak-, taal- en leesontwikkeling; 
3. Stimuleren dat iedere peuter zich spelenderwijs kan ontwikkelen;  
4. Waarborgen van 100% bereik van de doelgroeppeuters met een kwalitatief hoogwaardig aanbod; 
5. Tot stand brengen van een goede doorgaande leerlijn; 
6. Aanbieden van een passend aanbod van voorzieningen ter ondersteuning van kinderen met een 
taalachterstand. 
 

Actieplan blijvend bespreekbaar maken 

 
Cruciaal bij het vergroten van die onderwijskansen is de samenwerking tussen de betrokken partijen rondom het 
kind. Veel hangt af van de bereidheid om elkaar te willen vinden in het belang van het kind. Daarom nemen wij een 
actieve rol om het Actieplan Onderwijskansen uit te dragen naar onze samenwerkingspartners en de uitvoering 
bespreekbaar te blijven maken. 
 
                                                                           ---------------- 
 

Voortgang verduurzamingsplan openbare verlichting 
 

In de RIB 66 van 17 oktober 2019 hebben wij u op de hoogte gebracht van het proces rondom het opstellen van 

het verduurzamingsplan openbare verlichting. 

Wij hadden voorzien dat wij het beleidsplan in maart 2020 aan uw raad ter vaststelling hadden kunnen voorleggen. 

Dat is helaas niet gelukt omdat we meer tijd nodig hadden voor het opstellen van de visie, afstemming en de 

verdere uitwerking van mogelijke scenario’s. Ook het maken van een financiële doorrekening heeft meer tijd gekost 

dan wij op voorhand hadden voorzien. Inmiddels is het concept beleidsplan Openbare Verlichting gereed en 

verwachten wij dit voor de vergadering van 29 september ter vaststelling te kunnen aanbieden. De 

vervangingsopgave zal starten in 2021 en naar verwachting gereed zijn in 2024. 
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-46-Bijlage-Actieplan-Onderwijskansen-Stichtse-Vecht-1506.pdf

