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Begrotingswijzigingen Afvalverwijdering Utrecht 

(AVU) 
Stichtse Vecht is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) om de in de 

gemeente ingezamelde afvalstromen efficiënt en effectief te laten verwerken. Ook worden via de AVU 

vergoedingen aan de gemeenten betaald voor onder andere PMD (Plastic, Blik/Metalen en Drankenkartons) en 

Oud papier. Voornoemde kosten en opbrengsten worden verdisconteerd in de jaarlijkse begroting en jaarrekening 

van de AVU. Het resultaat van de AVU-begroting wordt naar rato van inwoners en aangeboden hoeveelheden 

afval in rekening gebracht. Dit wordt normaliter tijdig meegenomen in de gemeentelijke begroting. Op basis hiervan 

wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing berekend.  

 

De AVU heeft twee begrotingswijzigingen toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en stelt hen 

in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen (voor 1 december 2019). Consequentie van de 

begrotingswijzigingen die de AVU aan de gemeenteraden voorlegt is dat er sprake zal zijn van extra kosten. Dit 

betekent een extra kostenpost voor 2019 van € 120.000 en voor 2020 van € 122.000. De kosten voor 2019 worden 

verantwoord in de jaarrekening en de extra kosten voor 2020 zijn meegenomen in de Programmabegroting. De 

bevoegdheid om te reageren en een zienswijze in te dienen namens de gemeenteraad is hiermee gedelegeerd 

aan het college. De reactie zal achteraf ter kennisname worden gebracht aan de gemeenteraad. In de zienswijze 

wordt de AVU gevraagd om voor 1 maart 2020 een verbeterplan te overleggen. De reden waarom hier specifiek 
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om wordt gevraagd heeft te maken met de in onze ogen te laat ingestoken procedure en de onredelijk en 

oncontroleerbare toegerekende kosten aan Stichtse Vecht van de mate van vervuiling van het PMD. De AVU wordt 

verzocht om bij de nieuwe begroting tijdig inzicht te verschaffen en te komen tot een eerlijker/transparanter 

verdeling van de kosten van de PMD vervuiling over de deelnemende gemeenten in de Combinatie Oost. 

 

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

Hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022 
Graag informeren we u over het aangaan van het Hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022. Het aangaan 

van dit convenant draagt bij aan de samenwerking tegen de bestrijding van de georganiseerde hennepcriminaliteit. 

 

Voor deze integrale samenwerking is in 2015 een convenant opgesteld. Onder andere door veranderingen in wet- 

en regelgeving, inzichten vanuit ervaringen en de evaluatie van het oude convenant is het noodzakelijk een nieuw 

convenant vast te stellen. Diverse bijeenkomsten en schriftelijke rondes in samenwerking met alle partners hebben 

geresulteerd in dit hennepconvenant 2019-2022.  

 

Het convenant regelt de juridische grondslag van het samenwerkingsverband en voldoet aan de AVG richtlijnen. 

Het convenant zorgt dat afspraken rondom de samenwerking tussen de convenantpartners geformaliseerd en 

vastgelegd worden. Hiermee wordt duidelijk wie, met welk doel en met welke inzet deelneemt aan de aanpak en 

bestrijding van de georganiseerde hennepcriminaliteit. Daarnaast is het van belang om afspraken vast te leggen in 

een uitvoeringsprotocol over de rol van iedere organisatie, welke processtappen daarbij horen en uitwisseling en 

verwerking van gegevens.  

 

---------------- 
Aanwijzing vuurwerkvrije zones 
Het college heeft de kinderboerderijen Otterspoor, Vechtse Hoeve en dierenweide Breukelen vorig jaar reeds 

aangewezen als vuurwerkvrije zone. 

 

Voor de jaarwisseling 2019/2020 is daar nu de locatie rondom seniorenflat ‘t Heycop en verzorgingshuis De Aa in 

Breukelen aan toegevoegd als vuurwerkvrije zone. 

 

Dit betekent dat het verboden is om op deze locaties vuurwerk af te steken. Dit verbod geldt ook voor de periode 

van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur in de jaarovergang van 2019-2020. Net als vorig jaar wordt op de 

locaties door middel van borden aangegeven dat het verboden is om vuurwerk af te steken.  

 

Handhaving van dit verbod komt bovenop de reguliere werkzaamheden van de boa’s. Dit betekent dat zij niet bij 

elke melding direct beschikbaar zijn om op te treden. 

 

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

Convenant NL Confidential 

We informeren u graag over het aangaan van een convenant met NL Confidential. Naar aanleiding van een 

nieuwsbericht, en daaraan gekoppelde vragen van de fractie van de PVV, is onderzocht of het wenselijk is om als 

gemeente aan te sluiten op het meldpunt Meld Misdaad Anoniem (MMA) van NL Confidential.  

 

Uit deze verkenning bleek dat voor onze gemeente op jaarbasis ongeveer 20 anonieme meldingen binnenkomen 

bij het meldpunt. Deze meldingen variëren van hennepkwekerijen tot heling en van geweldszaken tot fraude. Tot 

nu toe worden deze meldingen enkel doorgezet naar Politie en ontvangen wij deze signalen niet.  
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In het kader van het uitbreiden van onze informatiepositie levert de aansluiting op MMA een waardevolle 

aanvulling. Vooral in de aanpak van ondermijning helpen deze meldingen met het signaleren van mogelijke cases 

en het stelt ons in staat om in een vroeg stadium met onze partners aan de slag te gaan. Het convenant voldoet 

aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De kosten voor het convenant worden gefinancierd 

vanuit Programma 2 Veiligheid.   

 

---------------- 
Gemengd wonen concept in woon-zorgcentrum ’t 

Kampje definitief gecontinueerd 

Burgemeester en wethouders zijn in woon-zorgcomplex ’t Kampje in Loenen aan de Vecht een woonexperiment 

aangegaan waarbij maximaal 10% van de 89 sociale huurwoningen mag worden toegewezen aan 

woningzoekenden die niet tot de primaire doelgroep (mensen met een zorgindicatie) behoren. Dit om een 

zogenaamde magic mix tussen zorgdragende en zorgvragende bewoners te bewerkstelligen. Het experiment is 

gestart op 1 september 2017 met een looptijd van 2 jaar. In maart 2019 is tijdens een bestuurlijk overleg met 

Zorggroep De Vechtstreek, woningcorporatie Habion, de coöperatieve vereniging ‘t Kampje en de gemeente een 

tussentijdse evaluatie gedaan. Hier is geconcludeerd dat het experiment succesvol is en gecontinueerd dient te 

worden. 

 

Het college van B&W heeft op 26 november 2019 besloten om het woonexperiment in ’t Kampje structureel te 

maken en te laten vallen onder de woongroep regeling van de Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2019. 

Daartoe zijn de lokale beleidsregels behorend bij de Huisvestingsverordening aangepast.   

 

---------------- 
Fase 2 verduurzamen gemeentelijke gebouwen 

vastgesteld 

Het college heeft het uitvoeringsplan voor fase 2 van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen vastgesteld. 

In deze fase wordt de Stinzenhal energieneutraal en gasloos gemaakt, het energieverbruik van de 

brandweergarage Breukelen gereduceerd en komen er zonnepanelen op de brandweergarages in Maarsen, 

Loenen, Breukelen en Kockengen.  

 

Om op een efficiënte en effectieve wijze de gemeentelijke onroerend goed portefeuille te transformeren tot een 

kwalitatief hoogwaardige, duurzame portefeuille wordt er gewerkt aan een strategisch beleidsplan. Hiermee kan de 

gemeente zich aantoonbaar als duurzame gemeente positioneren en haar voorbeeldrol vervullen. 

 

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

Opdrachten gemeentesecretaris  

Na het vertrek van voormalig gemeentesecretaris Van Hussel is Frank Halsema op 16 september 2019 gestart als 

tijdelijke gemeentesecretaris bij Stichtse Vecht. Er is gekozen voor een tijdelijke invulling van 1,5 jaar zodat de 

nieuwe burgemeester te zijner tijd de werving voor de structurele opvolging in gang kan zetten. In de komende 

periode richt Frank Halsema zich op de volgende drie opdrachten:  

1.         Het in stelling brengen van de driehoek: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. 

2.         Het versterken van de positie van Stichtse Vecht in de regio. 

3.         Het doorontwikkelen van de organisatie.  

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

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

• 4 december, 19:30 uur 

• Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, 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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