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Samenwerkingsagenda passend onderwijs Regio 

Utrecht West 
Op 18 april 2019 stelde het bestuurlijk overleg passend onderwijs in Utrecht West de nieuwe 

samenwerkingsagenda 2019-2022 en evaluatie 2016-2018 vast. Graag informeren wij u hierover.  

 

Gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de regio Utrecht West werken samen om 

passend onderwijs en jeugdhulp op elkaar aan te sluiten. Daarover is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg in 

het Op Overeenstemming Gericht Overleg passend onderwijs (OOGO) in Utrecht West. Eens in de 3-4 jaar stelt 

het OOGO gezamenlijk een samenwerkingsagenda vast voor het passend onderwijs in Utrecht West.  
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Evaluatie 2016-2018 

De samenwerkingsagenda passend onderwijs 2016-2018 is opgebouwd aan de hand van 4 thema’s. Uit de 

evaluatie kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:  

 

Thema 1: Preventie en toegang 

• Zicht  krijgen in wie wat doet en welke processen daarbij gebruikt worden/ vereenvoudiging van zorgroutes 

(voor passend onderwijs en/ of jeugdhulp); 

• Vroegtijdig signaleren is van belang; 

• Inzetten van de juiste hulp op het juiste moment;  

• Verduidelijken van de  verantwoordelijkheden passend onderwijs en jeugdhulp. In het belang van een kind 

moeten we hier ook overheen durven stappen;  

• Continuïteit bij lokale teams is belangrijk en wachtlijsten voor jeugdhulp zijn niet helpend;  

• Ouders meer en eerder betrekken  in het proces; 

• Meer zicht en grip krijgen op leerlingen die op het SO en VSO zitten.  

 

Thema 2: Integraal arrangeren 

• Ontschotten van budgetten en ontwikkeling van integrale onderwijs-zorgarrangementen;  

• Het onderwijs betrekken  bij de inkoop van zorg.  

 

Thema 3: Thuiszitters 

• Kom tot een duidelijke definitie van thuiszitters, ook leerlingen die regelmatig vanwege ziekte afwezig zijn 

van school, zouden onder de definitie van thuiszitter moeten vallen;  

• Minimaliseer het aantal vrijstellingen;  

• Oplossen van de beperkingen qua privacy in het kader van de AVG;  

• Scholen stimuleren  meer gebruik te maken van het verzuimprotocol;  

• Vergroten van de bekendheid van de zgn. maatwerkfunctionaris/ maatwerktafel;  

• Oplossingen creëren voor wachtlijstproblematiek, vooral in de J-GGZ.  

 

Thema 4: Aansluiting arbeidsmarkt en participatie 

• Dit thema beleggen bij een andere overlegtafel, die over deze doelgroep spreekt (vanuit het Regionaal 

Meld en Coördinatiepunt voor jongeren van 18 jaar en ouder zonder startkwalificatie).  

Nieuwe samenwerkingsagenda 2019-2022 

Aan de hand van de evaluatie heeft het OOGO de samenwerkingsagenda 2019-2022 bepaald. Er volgen nog 

tekstuele aanpassingen (smarter formuleren) van de doelen.  

 

Voor het komende schooljaar 2019-2020 gelden de volgende beleidsprioriteiten:  

• ontwikkelen van een gezamenlijke “maatwerkpot” voor integrale financiering voor die gevallen waarin het 

schuurt tussen passend onderwijs en jeugdhulp; 

• verbrede definitie, registratie en aanpak van thuiszitters met langdurig ziekteverzuim;  

• meer verbinding met SO (Speciaal Onderwijs) en VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). 

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

 

Overlast van jongeren in Breukelen-Noord 

afgenomen 
In de OOV RIB van week 16 hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die genomen zijn om de 

jongerenoverlast in Breukelen Noord een halt toe te roepen. We zijn verheugd u te berichten dat de maatregelen 

ook effect hebben gehad. 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-60-Bijlage-samenwerkingsagenda-passend-onderwijs.pdf
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Na een roerige tijd is de rust in Breukelen Noord wedergekeerd. Wij constateren dat het aantal meldingen drastisch 

is afgenomen. Dat beeld wordt bevestigd doordat bij de surveillance rondom de Schepersweg alleen jeugdigen 

worden gezien, die op een positieve manier gebruik maken van het openbaar gebied. Hier zijn Politie, Jeugd-Punt 

en de gemeente erg blij mee. Zoals bekend, zijn na de bijeenkomst in april een aantal maatregelen genomen 

waaronder de inzet van straatcoaches, extra surveillance, plaatsing van de camera en extra lampen onder de 

appartementencomplexen. Daarnaast heeft Jeugd-Punt succesvolle projecten gedraaid met het jongste deel van 

de groep.  

Vooruitblik 

Nu de overlast is afgenomen, gaan wij als gemeente een nieuwe fase in. Op 1 oktober zal de camera worden 

verwijderd, omdat er geen wettelijke onderbouwing meer is om hem te laten staan. Daarnaast stoppen de 

straatcoaches op 1 november 2019. De politie, de gemeentelijke handhavers en Jeugd-Punt blijven wel actief en 

alert in Breukelen-Noord.   

Mocht de overlast terugkeren 

Wij hebben de inwoners geadviseerd om het gesprek aan te gaan met de jongeren indien door onvoorziene 

omstandigheden de overlast toch mocht terugkeren. Mochten zij daar hulp bij wensen, dan is hen geadviseerd om 

in contact te treden met Jeugd-Punt via 06-83602920. Bij acute problemen kan altijd contact met de politie worden 

opgenomen. In dat geval zullen wij als gemeente, Politie, Jeugd-Punt en de woningbouwcorporatie samen opnieuw 

bekijken welke maatregelen wij kunnen inzetten om de overlast zo snel mogelijk te beperken. De (wijk)agenten 

blijven frequent surveilleren in de wijk, Jeugd-Punt is wekelijks aanwezig, de aangebrachte verlichting onder de 

flats door de woningbouwvereniging is permanent en de Wijkcommissie is alert op de sfeer en situatie in de wijk.  

 

Inwoners krijgen op 30 september aanstaande van 19.30 tot 20.30 uur de mogelijkheid om nog vragen te stellen. 

Burgemeester Yvonne van Mastrigt zal samen met Politie, Jeugd-Punt en de woningbouwcorporatie aanwezig zijn 

om eventuele vragen te beantwoorden.  

 

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

Jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
Gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan een gemeenschappelijke regeling voor een regionale archiefdienst te 

weten het Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen (RHCV&V) dat in Breukelen is gevestigd. De archivaris is 

directeur van de archiefdienst en voert de archief wettelijke taken uit van het toezicht op het archiefbeheer van de 

deelnemende gemeenten en het beheer van de archiefbewaarplaats, waar de oude archieven van de gemeenten 

staan. De andere deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zijn Weesp, De Bilt en de Ronde Venen. Onze 

gemeente vervult als grootste gemeente, ook de rol van centrumgemeente.  

 

In 2024 treden de gemeenten Weesp en De Bilt uit de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor is een omvorming 

nodig van de huidige gemeenschappelijke regeling. Vanzelfsprekend wordt de raad hierin te zijner tijd betrokken. 

De businesscase Versterkt en Zelfstandig RHC Vecht en Venen van begin 2018 is vastgesteld voor de periode 

2018-2024 en alle vier gemeenten hebben zich achter de businesscase en de nieuwe ambitie (incl. de realisatie 

van een E-depot) geschaard. 

 

De financiële gevolgen van de voorliggende jaarstukken zijn gering en kunnen verwerkt worden in de eigen 

rekening en begroting. De jaarrekening 2018 van het RHCV&V toont een positief resultaat van € 7.027 welke in de 

reserve bedrijfsvoering gestort wordt. De begroting is beleidsarm opgesteld. De financiële consequenties van de 

nog vast te stellen beleidsvisie RHC 2020-2023 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024. De 

gemeentelijke bijdrage van Stichtse Vecht stijgt in 2020 tot € 397.044. Dit wordt binnen het programma 

Samenleving gedekt. 
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Lees meer: 

- Aanbiedingsbrief 

- Jaarverslag Jaarrekening 2018 

- Meerjarenbegroting 2020-2023 

 

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

Implementatie omgekeerd inzamelen in Loenen aan 

de Vecht en Nieuwersluis 
In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Het hart 

van het Grondstoffenplan is de uitrol van het project ‘omgekeerd inzamelen’ dat gefaseerd per kern wordt 

ingevoerd. In 2017 zijn wij hiermee gestart. Onderdeel van omgekeerd inzamelen is de vervanging van de huidige 

restafvalkliko’s door aparte kliko’s voor PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) in combinatie 

met ondergrondse wijk-verzamelcontainers voor restafval binnen de bebouwde kommen. Bij de behandeling van 

het beleidsplan in de gemeenteraad is extra aandacht gevraagd voor maatwerk en uitgaan van de 

wensen/belangen van inwoners. We zetten in op breed draagvlak. In de kernen Nigtevecht, Vreeland en 

Loenersloot is het project inmiddels afgerond. 

 

Inloopbijeenkomsten 

Onlangs heeft de tweede inloopbijeenkomst voor de inwoners van Loenen a/d Vecht plaatsgevonden met een 

participatieve insteek en dialoog met betrokkenen. De ingebrachte suggesties bij de bijeenkomsten zijn bekeken en 

verwerkt. Hiermee is het informele traject afgesloten en start de formele procedure. Voor de inwoners van 

Nieuwersluis organiseren we op 24 september een informatiebijeenkomst over de invoering van omgekeerd 

inzamelen in deze kern.  

Inspraak 

Het college heeft voor Loenen a/d Vecht in totaal 19 locaties voor ondergrondse containers voor restafval 

aangewezen en de huishoudens die hiervan gebruik zullen gaan maken. In Nieuwersluis wordt één 

verzamelcontainer voor PMD vervangen door een verzamelcontainer voor restafval. Er zullen circa 1.600 PMD-

kliko’s worden uitgezet.  

 

De inwoners van Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis ontvangen hierover een brief van de gemeente waarin wordt 

ingegaan op hun concrete situatie. Binnen de inspraakperiode van zes weken kunnen belanghebbenden 

zienswijzen indienen. Na deze periode reageert de gemeente op de eventueel ingebrachte zienswijzen en stelt het 

college het (definitieve) Besluit (met de aanwijzingen) vast. Hierin staan dan de definitieve locaties opgenomen 

inclusief de daarbij aangewezen percelen van huishoudens per containerlocatie. Na de inspraakprocedure worden 

de ondergrondse containers geplaatst en de PMD-kliko’s uitgereikt. 

Flankerend beleid 

Net als in Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot zijn de bestaande containerparkjes in Loenen a/d Vecht en 

Nieuwersluis schoongemaakt en opgeknapt. Ook zijn er afspraken gemaakt met Podium Loenen (Dalton 

Basisschool), OBS Graaf Floris en de Ludgerusschool waar, net als in Nigtevecht, Loenersloot en Vreeland, 

aandacht zal worden besteed aan omgekeerd inzamelen in het lesprogramma (Afval het begin van iets nieuws). Dit 

lesprogramma is ontwikkeld door het MEC Maarssen.  

Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor nieuwe inloopbijeenkomsten in Breukelen. Het project heeft een 

doorlooptijd tot 2022. Bij het project maken we gebruik van de opgedane ervaringen waardoor iedere keer weer 

maatwerk kan worden geleverd per kern.  

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

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-60-Bijlage-aanbiedingsbrief-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-60-Bijlage-RHCVV-jaarrekening-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-60-Bijlage-RHCVV-meerjarenbegroting-2020-2023.pdf
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Stichting Leergeld Stichtse Vecht 
In het collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 is opgenomen dat het college de mogelijkheden tot het 

instellen van een lokale Stichting Leergeld in Stichtse Vecht gaat onderzoeken. Na een informatiebijeenkomst in 

maart heeft een lokale initiatiefgroep, bestaande uit betrokken inwoners en ketenpartners, de Stichting opgericht en 

een beleidsplan inclusief begroting opgesteld. Uit deze initiatiefgroep is ook het bestuur van Stichting Leergeld 

Stichtse Vecht gevormd.  

 

Op 17 september 2019 heeft het college besloten voor 2019 en 2020 een bedrag van in totaal € 17.000 

beschikbaar te stellen voor Stichting Leergeld Stichtse Vecht, zodat zij de eerste gezinnen kan ondersteunen en 

een goede start kan maken. De formele startdatum bepaalt de Stichting op het moment dat de werving van een 

coördinator en vrijwilligers (inclusief training en opleiding) is afgerond. Zodra deze startdatum bekend is, 

communiceren het college en de Stichting hierover richting uw raad, de inwoners van Stichtse Vecht en 

organisaties waar we mee samen werken.   

 

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

 

Tweede jaar Gezonde Buurten 
Ons college heeft samen met Jantje Beton en IVN (Instituut voor Natuureducatie) besloten het tweede projectjaar 

van Gezonde Buurten voort te zetten in en om het wijkpark Maarssenbroek. Nu de gesprekken met Jantje Beton / 

IVN zijn afgerond en de uitvoering voor het tweede projectjaar is gepland, informeren we u graag over het project 

Gezonde Buurten.  

 

Voor het project is een bedrag van maximaal € 60.000,- beschikbaar, waarvan 50% is bijgedragen door Jantje 

Beton/IVN. Dit lijkt – gezien de ervaring in 2018 met kleinschalige initiatieven – ruim voldoende. 

Project Gezonde Buurten in Maarssenbroek 

Begin 2018 kreeg de gemeente een rijkssubsidie gegund voor het pilotproject Gezonde Buurten. Bij dit project 

werken Jantje Beton, IVN en de gemeente samen om een wijk groener, vrolijker en gezonder te maken. Iedere 

inwoner met een goed idee voor sociale initiatieven of fysieke aanpassingen in de wijk, kan dit binnen het project 

Gezonde Buurten tot uitvoer brengen. De rijkssubsidie geldt twee jaar, gaat gepaard met cofinanciering uit 

gemeentelijke werkbudgetten en is ons in eerste instantie gegund voor de wijken Reigerskamp en Fazantenkamp 

in Maarssenbroek.  

Evaluatie eerste jaar Gezonde Buurten 

Gezonde Buurten heeft tot nu toe geleid tot drie uitgewerkte initiatieven: een natuurspeelbos (‘Struintuin’), een 

beeldenroute met beweegoefeningen (Ontdek- en beweegroute) en een vlinder- en bessentuin. Binnen het project 

is de scope al snel verschoven van Reigerskamp naar het wijkpark Maarssenbroek en omgeving, omdat deze plek 

meer tot de verbeelding spreekt en meer mogelijkheden biedt. Daarnaast merkten we dat het een uitdaging blijft 

om inwoners te betrekken bij een project als deze, en de initiatieven zo integraal mogelijk te ondersteunen. 

Ondanks deze uitdagingen levert het project een bijdrage aan preventie, welzijn en duurzaamheid, zien we kansen 

om de inwonersbetrokkenheid te vergroten en biedt Gezonde Buurten een vliegwiel om alle initiatieven in en 

rondom het wijkpark een boost te geven.  

Voortzetting tweede projectjaar 

Binnenkort starten we met het tweede projectjaar Gezonde Buurten in het wijkpark Maarssenbroek. Vanaf 

september zal via het netwerk in de wijk en via met ondersteunende communicatie een oproep worden gedaan 

voor projectideëen. Hierna selecteren we initiatieven met inwoners en organisaties initiatieven selecteren en 

uitvoeren.  

Samenhang met ontwikkeling wijkpark 

We zien dat er voor het wijkpark als geheel ook uitdagingen zijn die opgelost moeten worden. In een informatieve 

raadscommissie is uw raad hierover geïnformeerd. Er wordt inmiddels gewerkt aan een integraal plan voor het 
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wijkpark als geheel. Tegelijkertijd weten we dat er ook veel inwoners met veel plezier gebruik maken van het 

wijkpark. Er zijn verschillende initiatieven ontstaan die het park aantrekkelijk maken. Maarssenbroekers recreëren, 

spelen of sporten er graag. Met het project Gezonde Buurten kunnen we deze positieve energie rondom het park 

vergroten, terwijl we tegelijkertijd werken aan de grote ontwikkelingen die het park nodig heeft. Initiatieven voor 

fysieke aanpassingen van het park toetsen we dan ook zorgvuldig aan de kaders van het integrale plan waaraan 

we werken. Het project Gezonde Buurten geeft tegelijk input voor de ontwikkeling van het integrale plan voor het 

wijkpark.  

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

 

Collectieve zorgverzekering per 1 januari 2020 
Het college van B&W heeft op 17 september 2019 besloten een overeenkomst te sluiten met DSW 

Zorgverzekeraar voor het aanbieden van de collectieve zorgverzekering per 1 januari 2020. Eerder bent u 

geïnformeerd over het besluit van Menzis om de samenwerking met Stichtse Vecht te beëindigen. Het college is 

blij dat het in DSW een nieuwe partner heeft gevonden voor het aanbieden van deze verzekering.  

 

In de Kadernota 2020 is opgenomen dat er een bezuiniging van €350.000 op de collectieve zorgverzekering 

gerealiseerd dient te worden. Concreet betekent dit dat de gemeentelijke maandelijkse bijdrage aan de 

zorgverzekering wordt verlaagd, doordat de gemeente het eigen risico niet meer betaalt. DSW biedt deze 

mogelijkheid ook niet aan. 

 

Het college heeft er naar gestreefd om de vergoedingen die vanuit de aanvullende verzekering worden geboden 

aan inwoners zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden als nu via Menzis wordt aangeboden. In een voor 

Stichtse Vecht op maat gemaakt ‘Gemeentepakket’ zijn extra ruime vergoedingen opgenomen, bovenop de 

reguliere aanvullende verzekering. Deze vergoedingen worden volledig door de gemeente betaald en daarnaast 

draagt de gemeente nog eens €5 per maand per deelnemer van 18 jaar en ouder bij in de aanvullende 

verzekering. 

 

In de komende maanden wordt op verschillende momenten en via verschillende kanalen gecommuniceerd over de 

nieuwe collectieve zorgverzekering. Alle huidige deelnemers ontvangen, zodra de premies voor 2020 bekend zijn, 

meerdere persoonlijke brieven in de periode tot 1 januari 2020 om hen te informeren over het nieuwe aanbod, 

wanneer men stappen moet ondernemen om over te stappen en waar men terecht kan voor vragen. Ook 

ketenpartners worden over dit besluit en de communicatie in de komende periode geïnformeerd. Er worden ook 

inloopmomenten georganiseerd waarop inwoners ondersteund kunnen worden bij het aanvragen van deze 

verzekering.  

 

Het college streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen overstappen van Menzis naar DSW, zodat zij gebruik 

maken van de collectieve zorgverzekering, met een ruime dekking waar de gemeente aan meebetaalt.  

 

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

 

Monitor Sociaal Domein januari – juni 2019 
Zoals toegezegd in RIB 74 van 8 november 2018 informeren we u over de Monitor Sociaal Domein. De Monitor 

Sociaal Domein wordt sinds de decentralisaties periodiek uitgebracht. In 2018 kwam de Monitor drie maal per jaar 

uit. Ons college heeft besloten om de Monitor Sociaal Domein vanaf 2019 twee maal per jaar uit te brengen. Deze 

eerste uitgave van 2019 beschrijft dus de stand van zaken voor de maanden januari tot en met juni 2019.  

 

Trends en verwachtingen voor het eerste halfjaar van 2019 
We verwachten dat de vergrijzing doorzet als we kijken naar de totale bevolkingsopbouw in onze gemeente. Het 

aantal beschikte Wmo-hulpmiddelen toont na 2018 een lichte stijging. Verder zien we in de eerste helft van 2019 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-60-Bijlage-Monitor-SD-H1-2019.pdf
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een stijging van het aantal inwoners met een ondersteuningstraject vanuit de Wmo. Dit wordt veroorzaakt door het 

gestegen aantal 75-plussers in onze gemeente en hangt mogelijk samen met de invoering van het Wmo-

abonnementstarief. 

 

Ook stijgt het aantal jeugdhulpcliënten en -trajecten licht ten opzichte van voorgaande periode.  

De lichte daling in het aantal verstrekkingen van algemene bijstand vanaf medio 2017 zet door in de eerste helft 

van 2019. In de eerste helft van 2019 hebben we van een groot aantal bijstandsgerechtigden de loonwaarde 

geïndiceerd.  

 

We zitten op dit moment op een laag niveau als het gaat om het aantal schuldhulptrajecten. Verandering van deze 

trend blijft mede afhankelijk van externe factoren.  

 

Het aantal bezwaren stabiliseert zich in de eerste helft van 2019 op een laagtepunt.  

Van 2017 tot nu zien we een stijgende trend van het aantal klachten. Het aantal contactmomenten via 

webformulieren voor het Sociaal wijkteam en voor ‘Jeugd en opvoeding’ is in de eerste helft van 2019 ten opzichte 

van de voorgaande periode sterk gedaald. Tenslotte wordt in Stichtse Vecht door cliënten in toenemende mate 

gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

Opbouw van de Monitor 
De klankbordgroep Sociaal Domein uit uw raad heeft meegedacht over de invulling van de monitors. De focus van 

de monitors ligt op het in kaart brengen van relevante informatie die bijdraagt aan datagedreven sturing op 

kaderstellend niveau. De indeling en opbouw van deze Monitor is gebaseerd op de eerdere monitors en laat met 

cijfermatige data de ontwikkelingen zien in de verschillende sub-domeinen (Wmo, jeugdzorg, inkomen, werk en 

schuldhulpverlening) van het Sociaal Domein. Daarmee geven we een beeld van de huidige stand van zaken 

binnen het Sociaal Domein.  

 

Samenhang met andere gegevens 
De Monitor Sociaal Domein geeft kerncijfers over onze inwoners en de voorzieningen in het sociaal domein 

waarvan zij gebruik maken. Met de Programmarekening informeren wij u onder andere over het gebruik van 

(financiële) middelen. De Monitor Sociale Kracht (zie RIB #21 van 18 april 2019), die in U-10 verband wordt 

uitgebracht, gaat over het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Dit onderzoek wordt weer in 2020 

uitgevoerd. Ook vindt er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek plaats onder de cliënten van Wmo en 

Jeugdhulp (zie RIB #1 van 10 januari 2019). Vanaf 2019 wordt ook de klanttevredenheid gemeten voor de 

Participatiewet. Hierover ontvangt u binnenkort informatie.  

 

Doorontwikkeling Monitor Sociaal Domein 
De Monitor is geen statisch document maar blijft in ontwikkeling. Op de lange termijn willen we samen met de 

klankbordgroep uit uw raad, in deze Monitor de beweging bewerkstelligen van informatie op het niveau van ‘input’ 

naar ‘outcome’. Het gaat hierbij om de ervaring van de klant, die staat centraal. 

 

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

 

Slim Vertrouwen 
Op 2 april 2019 heeft uw raad de motie Slim Vertrouwen aangenomen. Daarin vraagt u om organisaties en 

instellingen mee te laten denken over de standaard beschikkingen van Werk en Inkomen. Dit heeft raakvlakken 

met toezegging T-98 over duidelijke taal en actuele informatie op de website. In de motie Slim Vertrouwen vroeg u 

ook om na te gaan hoe de inzichten uit het onderzoek van professor Hertogh toe te passen zijn binnen Team 

Toegang, specifiek voor Werk en Inkomen. Graag informeren wij u hierover. Op uw verzoek wordt deze RIB 

geagendeerd voor de commissie Sociaal Domein van 8 oktober 2019. 
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Duidelijke taal in standaard beschikkingen van Werk en Inkomen 
De gemeente start met een expertgroep laaggeletterden. De expertgroep beoordeelt onze brieven (waaronder de 

standaard beschikkingen) en geeft verbetertips. We hebben Stichting Welzijn Stichtse Vecht, Bibliotheek AVV, 

Stichting ABC, Stichting Vluchtelingenwerk en Prago gevraagd om deel te nemen aan de expertgroep. Deze 

organisaties hebben kennis van de doelgroep of zijn zelf ervaringsdeskundig. Het instellen van de expertgroep is 

één van de actiepunten van het project Duidelijke taal.  

 

Actuele informatie op de website 
We vernieuwen op dit moment onze website www.stichtsevecht.nl. Daarbij hoort óók het controleren en 

actualiseren van teksten over wet- en regelgeving. Inwoners lezen op onze website in duidelijke taal wat de regels 

voor hen betekenen en wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor een regeling. De beleidsplannen, 

verordeningen en beleidsregels zijn een aanvulling op deze web-teksten. De vernieuwde website is waarschijnlijk 

de tweede helft van 2019 klaar voor gebruik.  

 

Slimme Handhaving 
De inzichten uit het onderzoeksrapport ‘Slimme Handhaving’ van professor Hertogh zijn al toepast bij het 

Werkplein Drentsche Aa in Assen (de methode ‘Slim Vertrouwen’). Wethouder Maarten van Dijk is hier op 

werkbezoek geweest.  

 

Wij hebben het onderzoeksrapport ‘Slimme Handhaving’ geanalyseerd en we concluderen dat de inzichten van 

professor Hertogh ook bruikbaar zijn in onze gemeente. De consulenten Werk en Inkomen starten deze maand 

met een nieuwe werkwijze die aansluit bij zijn inzichten. Nieuw is dat we de manier waarop we een inwoner 

benaderen, voortaan beter afstemmen op zijn of haar persoonlijke situatie. Ook de handhaving stemmen we af op 

de persoonlijke situatie. De doelmatigheid gaat bij het nieuwe werkproces vóór de rechtmatigheid. Het doel is dat 

de inwoner weer mee kan doen aan de samenleving, het liefst door betaald werk. Als dat nog niet kan is 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een opleiding ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving. 

 

We verwachten dat onze nieuwe manier van werken bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners in de gemeente en 

andersom. Deze aanpak doet recht aan de inzichten uit het onderzoek van professor Hertogh. Net als onze nieuwe 

werkwijze gaat ‘Slimme Handhaving’ immers uit van vertrouwen in onze inwoners.  

 

Op basis van onze ervaringen met deze nieuwe werkwijze bepalen we wat nodig is om de principes van Slimme 

Handhaving verder in de praktijk te brengen. De medewerkers van het Werkplein Drentsche Aa hebben gemerkt 

dat een nieuwe manier van werken tijd kost en vertrouwen vraagt in de organisatie en de verandering die is 

gestart.  

 

U kunt meer informatie lezen over de inzichten uit het onderzoek, het werkbezoek in Assen en de 

aanknopingspunten met de verandering die is ingezet in Stichtse Vecht. 

 

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

Recreatieparken Westbroekse Binnenweg Maarssen 
Aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven zijn een aantal recreatieparken gevestigd. De chalets op deze 

recreatieparken worden, op een aantal na, permanent bewoond. Dit is in strijd met het huidige en voorgaande 

bestemmingsplan “Maarsseveense Plassen e.o. (2018)”. Binnen de bestemming “Recreatie – 3” mag namelijk niet 

permanent gewoond worden. Deze strijdigheid bestaat vaak al vele jaren, in bepaalde gevallen al ruim 30 jaar. 

Veel bewoners wonen op dit moment dan ook legaal op basis van een overgangsrecht. In 2009 is beleid 

vastgesteld om deze permanente bewoning definitief te legaliseren. Met dit bericht informeren wij u over het 

uitvoeringstraject. 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-60-Bijlage-bij-RIB-Slim-Vertrouwen-september-2019.pdf
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Wijzigingsprocedure 
De wijzigingsbevoegdheid maakt het – onder strikte voorwaarden – mogelijk om de recreatiebestemming om te 

zetten naar een woonbestemming. De afgelopen jaren is in intensieve en goede samenwerking met de bewoners 

van de recreatieparken gewerkt aan het voorbereiden van deze wijzigingsprocedures. De bewoners hebben per 

park een stedenbouwkundig bureau in de hand genomen dat hen begeleidt bij de aanvraag van deze 

wijzigingsprocedure. Uiteindelijk zal ieder park in zijn geheel aan de in het bestemmingsplan genoemde regels voor 

de wijzigingsprocedure moeten voldoen. 

 

Stand van zaken 
Inmiddels hebben vrijwel alle recreatieparken de wijzigingsprocedure doorlopen en is de bestemming gewijzigd. Op 

17 september 2019 heeft B&W ingestemd met het inrichtingsplan De Willemshof. Dit is de eerste stap van het 

wijzigingsproces. Na instemming met het inrichtingsplan worden de chalets getoetst aan het Bouwbesluit. Zodra 

deze toetsing heeft plaatsgevonden en de wijzigingen in de inrichting van het park zijn gerealiseerd, neemt het 

college een besluit over het wijzigen van de bestemming.   

Recreatiepark De Kleihoeve is op dit moment het inrichtingsplan aan het opstellen. 

 

Beleid provincie Utrecht 
Het omzetten van recreatiewoningen in het buitengebied naar reguliere woningen, is in de meeste gevallen in strijd 

met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Bovengenoemde wijzigingsprocedure is vastgelegd in bestaand 

beleid, daarom heeft de provincie aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. 

  

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

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

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

• 25 september, 19:30 uur 

• Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen 

 

Ondernemersbijeenkomst 'Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’ 

• 26 september, 15:45 – 19:00 uur 

• Waar: Schulp Vruchtensappen, Zandpad 76, Breukelen 

 

Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie 

• 28 september, 13:00 – 16:00 uur 

• Waar: verzamelpunt: C-Fordt, Herenweg 3, 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
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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