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Eerste bijeenkomst werkgroep Atlantische Buurt 
Op woensdag 9 oktober heeft de eerste samenkomst met de werkgroep Atlantische Buurt plaatsgevonden.  

 

De werkgroep bestaat uit:  

• De initiatiefgroep, deze is vertegenwoordigd door: Niels Otten en Paul Stoove. Zij hebben het stokje 

overgedragen van Bas Willemsen.  

• Gemeente Stichtse Vecht (Hugo Steutel en Willemijn Luchtenbelt)  

• Woningbouwcorporatie Portaal (Lita Kalle)  

• Bureau Overmorgen als opsteller van de gebiedsvisie en verbindende schakel in het geheel. (Mirte van der 

Vliet en Anouk Paris)  

 

Presentatie 
Deze eerste samenkomst was een aftrap waarin alle partijen dezelfde intenties lijken te hebben en op één lijn 

zitten over de kansen en verbeterpunten die zijn besproken. Met een presentatie nam Overmorgen de werkgroep 

mee door de Atlantische buurt waarin een inventarisatie en analyse een eerste beeld geven.  

 

Proces 
Het proces verloopt met werksessies en inloopavonden door t/m april. Waarna een lange termijn visie kan worden 

opgesteld. Tijdens de inloopsessies wordt de gemeenteraad ook uitgenodigd. Zie hieronder een procesoverzicht 

van bureau Overmorgen. De werkgroep gaat zich de komende periode bezighouden met de communicatie en 

participatie. De eerste stap is een online enquête die alle bewoners uit de Atlantische Buurt vanaf 7 november 

kunnen invullen. De werkgroep komt op 13 november weer samen, u kunt daarna een volgende RIB verwachten. 
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Proces Atlantische Buurt 

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

 

Nationaal Sportakkoord 
In 2018 heeft het ministerie van VWS gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het 

Nationaal Sportakkoord gesloten. In dit akkoord is aan de hand van zes ambities afgesproken om ook in de 

toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om deze ambities kracht bij te zetten 

is het van belang dat deze ook lokaal worden ingebed via een lokaal sportakkoord. In zo’n lokaal sportakkoord 

maken sportaanbieder en maatschappelijke organisaties afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het 

gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. Er zijn rijksmiddelen beschikbaar voor lokale 

akkoorden, ten eerste voor de inzet van een procesbegeleider (sportformateur) om tot de vorming van een lokaal 

akkoord te komen. Na oplevering van het sportakkoord is er ook uitvoeringsbudget beschikbaar. Ons college heeft 

besloten ook een Stichtse Vechts’ Sportakkoord te vormen en maakt daarmee aanspraak op de rijksmiddelen voor 

de inzet van een sportformateur. Een lokaal sportakkoord vormt een positieve impuls aan de samenwerking tussen 

sportaanbieders onderling, bevordert partnerschappen tussen sport en maatschappelijke partners. Dit past goed 

binnen het huidige sportbeleidskader ‘Niemand Buitenspel’ en sluit aan bij beleidsdoelstellingen op het gebied van 

gezondheid en preventie, zoals de recentelijk door uw raad vastgestelde nota Positief Gezondheidsbeleid. Naast 

het college ondertekent Stichting Welzijn Stichtse Vecht, de Sportraad Stichtse Vecht en Stichting Sport4All de 

intentieverklaring om de vorming van een lokaal sportakkoord op te starten.  

 

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

Voorbereiding op Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg 
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Vanaf 1 januari 2020 zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De uitvoering van de Wvggz is een complex proces waar we ons op 

voorbereiden. Wij blijven de uitvoering van de Wvggz monitoren zodat we tijdig kunnen bijsturen als dit 

noodzakelijk blijkt. Onderdeel van de uitvoering van de Wvggz is het inrichten van een meldpunt en het uitvoeren 

van een verkennend onderzoek als de melding hier aanleiding toe geeft. Voor gemeente Stichtse Vecht richt de 

GGD regio Utrecht (GGDrU) een meldpunt in en voert de verkennende onderzoeken uit. Dit geldt voor een periode 

van twee jaar. Daarna wordt deze werkwijze geëvalueerd. Binnenkort informeren wij u over de verdere uitvoering 

van de Wvggz.   

 

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

Doorontwikkeling traject kinderburgemeester 

Het college heeft besloten dat jeugdparticipatie de rode draad en focus in het kinderburgemeesterschap wordt. De 

huidige functie van de kinderburgemeester in Stichtse Vecht is met name ceremonieel. In Stichtse Vecht willen we 

de jeugd de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op het beleid van de 

gemeente. Het college ziet graag dat jeugdparticipatie werkelijkheid wordt. De uitvoering van dit traject is in 

samenwerking met werkgroep participatie binnen onze organisatie. 

 

Het doel van de kinderburgemeester is de zichtbare schakel zijn tussen de kinderen in Stichtse Vecht en de 

gemeente. De kinderburgemeester gaat als ambassadeur en spreekbuis ideeën ophalen bij kinderen uit Stichtse 

Vecht. Ideeën binnen de vooraf door hem of haar bepaalde speerpunten. De kinderburgemeester brengt de 

opgehaalde ideeën bij de gemeente. Samen met de beleidsambtenaren beoordeelt de kinderburgemeester de 

verzamelde ideeën. Hierbij wordt gekeken naar technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid. Indien een 

idee aan de gestelde criteria voldoet mag het door naar de kinderraad.  

 

De kindergemeenteraad wordt één keer georganiseerd in het jaar van de kinderburgmeester. Tijdens deze 

kindergemeenteraad discussiëren de kinderen met elkaar over de ideeën en proberen ze elkaar  

te overtuigen van hun eigen idee. Voor de organisatie van kindergemeenteraad wordt een bedrag van € 3.600,- 

beschikbaar gesteld vanuit budget Representatie.  

 

De kindergemeenteraad zorgt ervoor dat kinderen meer leren over politiek en dat politiek concreter wordt. Het 

voorstel voor de kindergemeenteraad levert een bijdrage aan de wens van ons college om kinderen in Stichtse 

Vecht structureel te betrekken bij beleidsvorming. Op deze manier benutten we de kracht, kennis en kunde van de 

jeugd binnen onze samenleving (Collegewerkprogramma, Programma 1 Bestuur).  

 

Realisatie van (een van de) door de kinderen ingebrachte ideeën is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen 

van het project. Er wordt jaarlijks een bedrag van maximaal €5.000 beschikbaar gesteld vanuit programma Bestuur 

voor de realisatie van het winnende idee. 

 

De kinderburgemeester is durende het kalenderjaar ook zichtbaar in de gemeente door middel van ceremoniële 

activiteiten. 

 

Het college heeft besloten om de periode van het kinderburgemeesterschap te wijzigen van oktober-oktober, naar 

juli-juli. 

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
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Inloopbijeenkomst afval omgekeerd inzamelen Breukelen – Noord 

• 18 november, 16:00 – 20:00 uur 

• Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Inloopbijeenkomst afval omgekeerd inzamelen Breukelen - Zuid en Nieuwer Ter Aa 

• 25 november, 16:00 – 20:00 uur 

• Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Inloopavond watertoren Breukelen 

• 26 november, 16:00 – 19:00 uur 

• Waar: watertoren, Breukelen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 
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