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Stand van zaken moties actualisatie woonvisie 
Op 2 juli 2019 is de actualisatie van de woonvisie 2017 – 2022 vastgesteld in de raad. Daarbij  zijn twee moties 

aangenomen: 

1. Motie woonvisie (Streekbelangen) zie bijlage 1.  

2. Motie beperking huursprong (PvdA, GL, het Vechtse Verbond) zie bijlage 2. 

Motie woonvisie 
De motie woonvisie als volgt uitgevoerd: 

Uiteraard verrichten wij maximale inspanningen om het benodigde aantal woningen te doen bouwen. De 30% 

sociale huur met een minimale exploitatietermijn van 20 jaar is vastgelegd in de actualisatie van de woonvisie en 

wordt bij alle overeenkomsten die de gemeente aangaat met ontwikkelaars gehanteerd (met uitzondering van 

kleine initiatieven van maximaal 5 woningen).  

 

De 20% middenhuur met een minimale exploitatietermijn van 15 jaar is nog niet vastgelegd in de actualisatie van 

de woonvisie omdat de raad opdracht heeft gegeven voor een nader onderzoek naar de woonbehoefte per kern 

voor het middensegment. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels verwerkt in de actualisatie van de 

woonvisie en worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd op 17 december 2019.  
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Flankerend beleid om doorstroming naar middenhuur te bevorderen is bijvoorbeeld dat we de woonruimteverdeling 

ook voor de middenhuur hebben opgenomen in de regionale huisvestingsverordening. Daarnaast dragen ook de 

inzet van de wooncoach senioren en de regeling van ‘groot naar beter’ die nu is opgenomen in de regionale 

huisvestingsverordening bij aan de doorstroming.  

 

Motie beperking huursprong 
De motie beperking huursprong is inmiddels uitgevoerd: ook de overige corporaties gaan deze maximale 

huursprong hanteren en dit is vastgelegd in de prestatieafspraken 2020. 

 

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

Dorpsraad Loenen aan de Vecht doet inventarisatie 
 

De dorpsraad Loenen aan de Vecht heeft samen met gemeente Stichtse Vecht, met ondernemers, sportclubs, 

culturele instellingen, de woningbouwvereniging, de gezondheidszorg en betrokken Loenenaren een inventarisatie 

gedaan naar het versterken van het woon-en leefklimaat, de mogelijkheden voor recreatie en toerisme, het 

stimuleren van werkgelegenheid en economische ontwikkelingen in de dorpskern. Daarbij zijn vragen aan de orde 

gekomen als: wat vinden we belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Wat zijn de ontwikkelingen om ons heen 

en hoe positioneren we ons dorp hierbinnen? 

 

De dorpsraad ziet het promoten en versterken van Loenen aan de Vecht als een gezamenlijke opgave waar 

iedereen aan kan bijdragen. De geformuleerde ambitie voor Loenen aan de Vecht is ‘Een vitale en betrokken 

samenleving, prachtige plek om te wonen, werken en recreëren aan de Vecht’. 

 

Gemeente Stichtse Vecht juicht deze ontwikkeling en ambitie van vanuit de samenleving toe, omdat dat past bij 

hoe wij gebiedsgericht werken zien. De gemeente wil zich samen met de andere partijen inzetten om van de 

agenda Loenen aan de Vecht een concrete uitvoeringsagenda te maken. 

 

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

Financiële kwartaalrapportage Q3 2019 

In deze RIB willen wij u informeren over de in het college behandelde financiële kwartaalrapportage 3e kwartaal 

2019. Deze kwartaalrapportage heeft als uitgangspunt de Bestuursrapportage 2019. De Bestuursrapportage had 

een geprognosticeerd nadelig saldo van € 255.975. In de financiële kwartaalrapportage 3e kwartaal loopt dit 

nadelige saldo op tot € 615.842 over het jaar 2019. De verwachting was dat het tekort veel hoger zou zijn na de 

verwerking van de Septembercirculaire van het Gemeentefonds. De Septembercirculaire laat een nadelig saldo 

zien voor 2019 van € 1.291.208. Echter door ontwikkelingen na het opstellen van de Bestuursrapportage hebben 

we dit negatieve beeld enigszins beperkt. Deze ontwikkelingen die onder andere hebben plaatsgevonden na het 

opstellen van de Bestuursrapportage lichten wij onder de tabel op hoofdlijnen toe. 

 

Programma Prognose 

Bestuursrapportage 

Huidige prognose  

3e kwartaal 2019 

Bestuur                      1.800.966                           692.758 

Veiligheid                                     -                               35.000  

Fysiek                        -923.894                     -1.144.377  

Sociaal                    -1.138.047                         -688.223  

Samenleving                              5.000                           489.000  

Totaal                       -255.975                        -615.842  

 

In het programma Bestuur is het negatieve saldo van de Septembercirculaire verwerkt, waardoor het positieve 

saldo wordt verlaagd. Binnen het programma Fysiek zorgen de minderopbrengsten op de omgevingsvergunningen 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-2-PvdA-Groen-Links-en-Het-Vechtse-Verbond-Beperking-huursprong-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-73-Bijlage-Agenda-2019-2023-Loenen-aan-de-Vecht.pdf
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dat het negatieve saldo verder neerwaarts moeten worden bijgesteld. Daar tegenover staat dat binnen het 

Programma Sociaal het negatieve beeld enigszins bijgesteld kan worden. Dit wordt veroorzaakt door de definitieve 

BUIG-uitkering ter dekking van de bijstandslasten hoger is dan begroot en het cliëntenbestand is afgenomen. 

Verder heeft de verwachte afname van de integratie-uitkering bij de Wet sociale werkvoorziening in de 

septembercirculaire niet plaatsgevonden. Het positieve verschil op het programma Samenleving is vooral ontstaan 

bij het Peuterwerk. De verwachting was dat in de septembercirculaire een bijstelling zou komen van de 

rijksmiddelen, doordat landelijk het aantal peuters dat voorschoolse voorzieningen bezoeken lager liggen dan bij de 

verdeling van de rijksmiddelen rekening was gehouden. Deze verlaging is echter uitgebleven. Verder wordt er 

minder gebruik gemaakt van gesubsidieerde peuterplekken dan was ingeschat bij de Bestuursrapportage. 

 

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

Duurzaam legakkerherstel in de Kievitsbuurten 

In december 2017 heeft de gemeente Stichtse Vecht het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, samen met 20 

partnerorganisaties, ondertekend. Partners zijn onder andere de Provincies Noord-Holland en Utrecht, de 

gemeenten Hilversum en Wijdemeren, het Waterschap, het Plassenschap, watersportondernemers, Natuur 

Monumenten en een bewonersfederatie. Bij het Gebiedsakkoord hoort een Uitvoeringsprogramma. De gemeente 

Stichtse Vecht is daarbij onder andere trekker van het project 1.8 ‘herstel en duurzaam behoud van het 

legakkerlandschap in de Kievitsbuurten’.  

 

In de verkenningsfase van dit project zijn twee succesvolle pilots met duurzaam legakkerherstel gedaan op 

legakkers van het Plassenschap. Hierbij geeft hergebruik van de bagger die uit de Loosdrechtse Plassen wordt 

verwijderd een belangrijke meerwaarde.  

 

Beoogd resultaat is de ontwikkeling van betaalbare technieken voor realisatie van duurzame ecologische oevers, 

duurzame beheer strategieën en daadwerkelijke realisatie van natuurvriendelijke oevers langs meerdere legakkers. 

Met als hoofddoelen: verbetering van de waterkwaliteit, behoud van het cultuurhistorische legakkerlandschap en 

verhoging van de ecologische waarde van de Kievitsbuurten. 

 

Begin 2020 wil het college nog 5 pilots aanbesteden en uitvoeren om ervaringen op te doen met diverse 

beschoeiingstechnieken en diverse legakkers.  

Parallel hieraan wil het college de juridische en vergunningstechnische aspecten van publiek/private 

samenwerkingen onderzoeken omdat het merendeel van de legakkers in privé eigendom is.  

 

Aan het einde van deze fase moet de gemeente in beeld hebben welke technieken het beste geschikt zijn op welk 

type legakker en welke kosten hieraan verbonden zijn. Dit om bruikbare voorbeelden te creëren voor particuliere 

legakkereigenaren en voor het Plassenschap om zelf aan de slag te gaan met duurzame, natuurvriendelijke 

oevers.  

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

Compensatie Sociale Coöperatie  

In de RIB van 18 april 2019 is gemeld dat het niet is gelukt om de motie (nr. 6-M1) Sociale Coöperatie uit te voeren 

op de manier die destijds voorlag ter besluitvorming. Ook is gemeld dat het college, in overleg met de 

initiatiefnemers, tot een zorgvuldige afwikkeling zal proberen te komen. De afgelopen periode is er overleg gevoerd 

met de initiatiefnemers en inmiddels is er overeenstemming bereikt over een regeling waar alle partijen mee 

akkoord zijn. 

 

---------------- 
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Mantelzorgcompliment 

Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 in de raadsvergadering van 9 juli jl. is besloten om (ook al in 2019) geen 

individueel mantelzorgcompliment meer te verstrekken en het budget daarvoor te schrappen. In voorgaande jaren 

werd dit compliment steeds in de maand december verstrekt.  

 

Met bijgevoegde brief met bijlage, verstuurd in de week voorafgaand aan de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg op 

10 november 2019, laten wij weten aan de mantelzorgers die in 2018 het individuele compliment ontvangen 

hebben, dat zij gezien en erkend worden in hun bijzondere inspanningen.  

 

Wij spreken in de brief onze onverkorte waardering uit, en wijzen de mantelzorgers op het uitgebreide pakket aan 

ondersteuningsmaatregelen. Deze maatregelen zijn er op gericht om overbelasting te voorkomen en mantelzorgers 

in staat te stellen hun goede werk vol te houden. Ook de structurele ondersteuningsmaatregelen beschouwen wij 

als een blijk van waardering. 

 

---------------- 
Stand van zaken onderhoudscontracten openbare 

ruimte 
In het kader van de verbetering van onze inkoop- en aanbestedingsprocessen hebben wij een aantal bestaande, 

lopende contracten en bestekken binnen het taakveld openbare ruimte tegen het licht gehouden. Deze extra 

controle op en aandacht voor ons inkoop- en aanbestedingsproces vindt mede op verzoek van uw raad plaats. 

Hierbij is gebleken dat een aantal raamovereenkomsten zoals het IBOR bestek-grijs (beheer en onderhoud van de 

elementenverharding/riolering), het bestek asfaltonderhoud en het bestek onderhoud rioolgemalen ruimer zijn 

toegepast dan strikt genomen voorzien was bij de opdrachtverlening. Dit heeft aanbesteding technisch gevolgen, 

die op dit moment nader worden onderzocht.  

 

Bovenstaande constatering heeft consequenties voor de uitvoering van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. 

Reguliere onderhoudswerkzaamheden kunnen op dit moment niet worden uitgevoerd. Wij zetten hiervoor zo 

spoedig mogelijk een nieuw bestek in de markt. Uiteraard zorgen wij er wel voor dat de maatregelen die uit 

oogpunt van de veiligheid noodzakelijk zijn, kunnen worden uitgevoerd. 

 

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

Contract met groenaannemer Verheij Integrale 

groenzorg met 1 jaar verlengd 
Stichtse Vecht verlengt het contract met groenaannemer Verheij Integrale groenzorg met 1 jaar. Tegelijkertijd start 

de voorbereiding voor de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte in Stichtse Vecht vanaf 2021. 

Zoals in de commissievergadering van 21 oktober jl. is toegezegd, zal in de informatieve commissie van 21 januari 

a.s. met uw raad gesproken worden over de toekomstige uitvoering van het groenonderhoud. 

 

De gemeente wil een kwalitatief goede openbare ruimte. Daarvoor werken we vanaf 2017 na een aanbesteding 

samen met Verheij Integrale groenzorg. Dit contract verlengen we nu na de eerste drie jaar met nog één jaar. We 

hebben er vertrouwen in dat met de aanvullende afspraken die onlangs zijn gemaakt, de kwaliteit van het 

groenonderhoud in de openbare ruimte goed blijft. We starten tegelijkertijd met de voorbereidingen voor het 

onderhoud van de openbare ruimte vanaf 2021. 

 

Perceelgrootte in Stichtse Vecht maakt groenonderhoud een grote opgave 
Stichtse Vecht is een groene oase tussen Amsterdam en Utrecht. Het onderhoud van het openbare groen is gezien 

het grote perceeloppervlak van Stichtse Vecht een grote opgave. De gemeente gaat het komende jaar benutten 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-73-Bijlage-Brief-Mantelzorgers-nov-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-73-Bijlage-Overzicht-Ondersteuning-Mantelzorgers-in-Stichtse-Vecht-DEF.pdf
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om een nieuw bestek te maken en een keuze te maken in de wijze van de uitvoering van het onderhoud van de 

openbare ruimte en dit met alle stakeholders voor te bereiden.  

 

Vaststellingsovereenkomst 
Met de huidige groenaannemer Verheij zijn constructieve gesprekken gevoerd over de uitvoering van het contract. 

Daarbij is geconcludeerd dat zowel van de zijde van de aannemer als van de zijde van de gemeente verbeteringen 

noodzakelijk waren. Eén en ander heeft geleid tot een aanvulling op het lopende contract, waarbij in een 

vaststellingsovereenkomst de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen over het dagelijkse groenonderhoud 

zijn verduidelijkt. 

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

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

 

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. 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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