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Planning tussenevaluatie nota Een Sterke Basis  
De nota Een Sterke Basis is door uw raad vastgesteld in november 2017. In 2018 is gestart met de uitvoering van 

de 13 projecten die in deze nota staan beschreven. Tot 29 oktober 2018 zijn 6 aanvragen voor het 

Initiatievenbudget Sterke Basis ontvangen. Hiervan zijn er 5 initiatieven toegekend. Eén aanvraag is nog in 

behandeling. Op dit moment verzamelt de ambtelijke organisatie input bij de aanvragers c.q. uitvoerders van de 

projecten en initiatieven voor een tussenevaluatie. 

 

De ‘stand van zaken’ die hieruit naar voren komt, wordt eind januari behandeld in ons college. Hierna ontvangt uw 

raad hierover informatie via een Raadsinformatiebrief. 

   

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

 

Jaarverslag RBL 2017/2018  
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Utrecht Noord werkt voor de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse 

Vecht, De Ronde Venen en Woerden. Het RBL maakt onderdeel uit van de ambtelijke organisatie van de gemeente 

Woerden. Elk schooljaar geeft het RBL een jaarverslag uit. Graag informeren wij u over het Jaarverslag 2017/2018. 
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Taak RBL 

Het RBL handhaaft de Leerplichtwet. Alle leerlingen van 5 tot/met 17 jaar zijn leerplichtig. Het RBL komt in actie bij 

verzuim en heeft een bemiddelde en adviserende rol. Bij het RBL is ook de regionale meld- en coördinatiefunctie 

(RMC) ondergebracht voor verzuim van 18-plussers en aanpak van voortijdig schoolverlaters. Dit betreft jongeren 

zonder startkwalificatie en schoolinschrijving. Het RBL volgt deze jongeren tot ze 23 jaar zijn en begeleidt hen met 

als doel dat zij (indien mogelijk) alsnog een startkwalificatie halen. 

 

Thuiszitterspact in 2017-2018 

In 2017/2018 werkte het RBL aan het Thuiszitterspact. Het doel van dit Thuiszitterspact is dat in 2020 geen enkele 

leerling van 6 tot/met 17 jaar langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Het RBL en de 

samenwerkingsverbanden werken nauw samen om deze jongeren te volgen en zo mogelijk terug te laten keren 

naar school.   

In 2017/18 zijn 57 thuiszitters (jongeren die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling) geregistreerd bij het 
RBL. 40 van hen zijn na een thuiszitperiode weer teruggekeerd naar school. Voor 5 jongeren is nog geen oplossing 
gevonden. De overige jongeren zijn verhuisd buiten onze regio of zijn 18 jaar geworden. 
 

Voorkomen van verzuim 

Ten opzichte van het voorgaande schooljaar is door het RBL ongeveer een gelijk aantal casussen behandeld 

(ongeveer 1.600). Het relatieve verzuim (de jongere staat wel ingeschreven maar volgt geen onderwijs) is iets 

gedaald. Er zijn meer casussen rondom advies & bemiddeling dan in het vorige schooljaar. Dat is een voorzichtige 

positieve ontwikkeling. Mogelijk kan hieruit de conclusie worden getrokken  dat meer verzuim kan worden 

voorkomen door vroegtijdige betrokkenheid van het RBL. 

  

Verzuim 18+ 

Het RMC-team (RMC consulenten en RMC administratie) binnen het RBL heeft in het schooljaar 2017/2018 311 

verzuimdossiers (18+) behandeld tegen 448 dossiers in 2016/2017. Deze afname is mede het gevolg van een 

grotere inzet van de RMC–administratie: alleen dossiers waarin actie gewenst is worden door het RMC – 

consulenten opgepakt , bij de rest vindt administratieve afhandeling plaats. Zo wordt dreigend langdurig verzuim 

eerder onderkend en aangepakt. In meer dan driekwart van de gevallen leidt betrokkenheid van het RMC-team tot 

het voorkomen van voortijdige schooluitval van 18-plussers. 

 

Voortijdig schoolverlaters 18+  

In het schooljaar 2017/2018 zijn daarnaast 959 dossiers van voortijdig schoolverlaters in behandeling genomen. 

Een grote groep hierin betreft zogenaamde “oud voortijdig schoolverlaters”: jongeren zonder startkwalificatie die al 

meerdere jaren niet naar school gaan. Periodiek wordt onderzocht wat deze jongeren doen. De meeste van hen 

hebben betaald werk of een uitkering. In vergelijking met het voorgaande schooljaar zijn minder voortijdig 

schoolverlaters teruggeleid naar een vorm van onderwijs. 

Samenwerking RBL en sociaal wijkteams 

 

We zijn in 20177/2018 gestart met het  project ‘Voetstappen van de jongere’ om de samenwerking tussen RBL en 

sociale teams van de verschillende gemeenten te versterken o.a. door  letterlijk meer bij elkaar te zitten. Dit omdat 

schoolverzuim en –uitval in veel gevallen te maken heeft met een complexe (gezins-)problematiek, waarbij overleg 

en afstemming gewenst  is.   

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

 

Huisvesting sociale organisaties Gaslaan  
In het Groene Kruis gebouw aan de Gaslaan huren momenteel diverse sociale organisaties een ruimte. De 

huurders van het pand zijn thuiszorgorganisatie Careyn, Vluchtelingenwerk, Kwadraat (Algemeen maatschappelijk 
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werk), het consultatiebureau en het sociale wijkteam. Dit gebouw maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling 

Harmonieplein. Eigenaar Careyn verkoopt het pand aan ontwikkelaar Explorius, die het pand gaat verbouwen en 

verkopen als woning. De huidige huurders moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. 

 

Faciliterende rol 

De gemeente heeft voor deze organisaties geen huisvestingsplicht en neemt daarom een faciliterende rol in. 

Hierbij zijn huisvestingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt en besproken met de huurders. De huurders zijn zelf 

verantwoordelijk voor het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden. Begin van dit jaar is daarover een 

aantal gesprekken gevoerd. De organisaties hebben zelf verschillende gesprekken gevoerd met eigenaren van 

potentiële locaties. Dit heeft niet geresulteerd in een locatie waar alle partijen zich gezamenlijk kunnen huisvesten, 

maar wel in potentiële locaties voor een aantal partijen gezamenlijk.  

 

Nieuwe locaties 

Het thuiszorgteam van Careyn verhuist naar locatie Snavelenburg van Careyn. Het consultatiebureau verhuist naar 

de brandweerkazerne aan de Binnenweg dat momenteel daartoe wordt verbouwd. Beide organisaties hebben 

daarmee een nieuwe plek gevonden. Vluchtelingenwerk, Kwadraat en het sociale wijkteam hebben de wens om 

gezamenlijk een nieuwe locatie te vinden. Tot op heden is dat niet gelukt. Vluchtelingenwerk, Kwadraat en het 

sociale wijkteam zijn op dit moment in gesprek voor andere locaties in Maarssen. Zodra dit concreet is, wordt dit 

gecommuniceerd.  

 

Huidige locatie 

De organisaties kunnen in ieder geval tot juni 2019 op de Gaslaan blijven. Oorspronkelijk zouden partijen al eerder 

het pand aan de Gaslaan moeten verlaten. Maar omdat de verkoop en renovatie van het pand later plaatsvindt, 

kunnen organisaties langer blijven zitten op de huidige locatie. 

   

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

 

Wereldkidz Statutenwijziging en herbenoeming leden 

Raad van Toezicht  
Het college van bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (hierna Wereldkidz) heeft ons 

haar voorgenomen statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd. Met deze wijziging wil Wereldkidz de statuten in 

lijn brengen met de gewijzigde wetgeving en worden er tegelijkertijd enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.  

De wijzigingen hebben betrekking op: 

  

1. Het goedkeuren van de begroting en rekening. Deze taak ligt wettelijk bij de Raad van Toezicht( RvT) van 

Wereldkidz. De goedkeuring door de gemeente is daarom geschrapt uit de statuten. Na goedkeuring door 

de RvT ontvangen wij een exemplaar van de jaarstukken en om de actuele ontwikkelingen van de Stichting 

te blijven volgen zal er jaarlijks een overleg plaatsvinden met RvT en bestuur. 

2. Het besluiten tot opheffen van een openbare school. Deze bevoegdheid wordt door de statutenwijziging 

overgedragen aan Wereldkidz. Wettelijk lag die bevoegdheid al bij de Stichting zelf. 

  

Wij hebben besloten om deze statutenwijziging goed te keuren. 

  

In de afgelopen periode zijn drie leden van de RvT van Wereldkidz herbenoemd. Het betreft mevrouw H. Koster, 

de heer R. Kevenaar en mevrouw D. Bakker. 

 

De statutenwijziging en het stuk over de herbenoeming zijn te raadplegen in het raadsinformatiesysteem. 

   

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/A-02-WereldKidz-Statutenwijziging.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/A-02-WereldKidz-raad-van-toezicht-herbenoeming-mw-Koster-mw-Bakker-en-dhr-Kevenaar.pdf
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Voorstel “afstaan kwekersrecht”  
Een inwoner van Maarssenbroek ontdekte in het openbaar groen een bijzondere heester. Als kenner vermoedde 

deze inwoner dat het een toevallige afwijkende vorm betrof van een vaker in tuinen en openbaar groen toegepaste 

heester de Clerodendron trichotomum. In het Nederlands wordt de heester kansenboom of pindakaasboom 

genoemd. Na onderzoek bleek zijn vermoeden juist en heeft hij de gemeente als eigenaar verzocht om 

toestemming om de plant te (laten) vermeerderen en eventueel te exploiteren. Indien de inwoner het kwekersrecht 

kan laten vestigen, dat is afhankelijk van of de vermeerdering en exploitatie als kansrijk wordt ingeschat, zal de 

inwoner de eventuele opbrengsten van de exploitatie schenken aan een goed doel. Dit goede doel is een opvang 

voor kinderen uit sloppenwijken in Lima-Peru. Twee andere inwoners van Stichtse Vecht hebben voor deze opvang 

het initiatief genomen. Het college heeft besloten om deze toestemming te verlenen. Hopelijk wordt de 

vermeerdering en exploitatie een succes. 

   

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

 

Geen zienswijze (ontwerp)Kadernota 2020 ODRU  
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft in zijn vergadering van 27 september 2018 

ingestemd met de (ontwerp)Kadernota 2020.  

 

De ODRU kent een gezonde financiële structurele exploitatie en zal deze naar verwachting de komende jaren 

houden. Ons college heeft geen aanleiding gezien tot het indienen van een zienswijze.  

U kunt het verzoek tot indienen zienswijzen en het ontwerp Kadernota 2020 raadplegen in het 

raadsinformatiesysteem. 

   

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

 

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

 

Commissie Informatieve commissie 1 

 Wanneer: 11 december, 19:30 uur 

 Waar: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Schepersweg 6e, Breukelen 

 

Commissie Informatieve commissie 2 

 Wanneer: 11 december, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Inloopmiddag project Geluidswal 

 Wanneer: 12 december, 14:00 – 17:00 uur 

 Waar: Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611, Maarssen 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 12 december, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen 

 

Pioniersgroep 

 Wanneer: 12 december, 20:00  uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-79-Bijlage-verzoek-tot-indienen-zienswijzen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-79-Bijlage-ontwerp-Kadernota-2020.pdf
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Raadsvergadering 

 Wanneer: 18 december, 19:30 uur 

 Waar: 4en1 theater, Schepersweg 6A, Breukelen 

 

Inloopmiddag project Geluidswal 

 Wanneer: 19 december, 16:00 – 19:00 uur 

 Waar: Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, Maarssen 

 

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl.  

 

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

