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Nieuw convenant JOGG Nederland 
Sinds 1 oktober 2013 is Stichtse Vecht een van de 142 JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond Gewicht)1. De 

samenwerking met JOGG is in 2013 vastgelegd met een convenant voor 3 jaar (de eerste fase), en is daarna nog 

een keer verlengd met 3 jaar (tweede fase) tot december 2019. Dat betekent dat dit jaar (31 december 2019) het 

tweede convenant met JOGG Nederland afloopt. Het college heeft besloten om nogmaals een driejarig convenant 

met JOGG Nederland aan te gaan. 

 

In de nota positief gezondheidsbeleid, vastgesteld door de raad d.d. 1 oktober 2019, is gezond gewicht een van de 

drie speerpunten, met een aantal subdoelen gericht op kinderen. Uit de cijfers blijkt dat er in Stichtse Vecht, en dan 

met name in Maarssenbroek kinderen meer dan gemiddeld overgewicht hebben. Daarnaast valt op dat vooral het 

aantal kinderen met overgewicht op tweejarige leeftijd al erg hoog is; één op de tien peuters heeft overgewicht, en 

dit percentage stijgt elk jaar licht. Voor de andere leeftijdscategorieën is in de afgelopen jaren geen patroon te 

herkennen: er is zowel stagnatie als lichte stijging en daling in het aantal kinderen met overgewicht te zien2. 

                                                      
1 JOGG is een landelijke organisatie gesubsidieerd door het ministerie van VWS die streeft naar een wereld waar 
kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezond gewicht. 
2 GGDAtlas van de GGD regio Utrecht 
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Er ligt dus vooral in Maarssenbroek nog een grote opgave als het gaat om opgroeien met een gezond gewicht in 

een gezonde omgeving. Omdat dit ook een van de speerpunten is uit de nota positief gezondheidsbeleid, stellen 

wij voor hier de komende drie jaar stevig op in te zetten. Het zou dan ook passend zijn, ook op basis van de doelen 

uit de nota positief gezondheidsbeleid, om nogmaals de tweede fase in te gaan met JOGG Nederland. 

 

In het uitvoeringsplan van de nota positief gezondheidsbeleid zal inhoudelijk ingegaan worden op de aanpak van 

overgewicht bij jongeren (in het kader van het speerpunt gezond gewicht). 

 

---------------- 
Pro forma opzegging lopende 

subsidieovereenkomsten 
Er wordt op dit moment een nieuw Subsidieprogramma ontwikkeld voor de periode 2021-2024. Het huidige 

Subsidieprogramma 2016-2019 is in verband daarmee met een jaar verlengd tot en met 31 december 2020. 

Daarnaast zijn er een tweetal ontwikkelingen die in 2020 verder hun beslag gaan krijgen om ingaande 2021 tot een 

ingrijpende transformatie van het sociaal domein te komen: de inkoop van aanvullende jeugdhulp en WMO-

begeleiding, en het opstellen van een Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Deze drie ontwikkelingen tezamen 

zullen naar verwachting ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de organisaties die op dit moment, onder het 

huidige programma, structureel subsidie ontvangen van de gemeente. Ze maken het noodzakelijk om te 

anticiperen in verband met de lopende afspraken met deze partners. Daarom hebben wij besloten om tot een pro 

forma opzegging per 1-1-2021 over te gaan van de lopende subsidieovereenkomsten. De brief waarmee de 

subsidie ontvangende organisatie geïnformeerd zijn, vindt u in het Bestuurs Informatie Systeem.  

 

---------------- 
Capaciteit politie 

Wij informeren u over de brief die de burgemeester van Utrecht op 26 november jl. aan de raad van de gemeente 

Utrecht heeft gestuurd (zie bijlage). Hierin geeft hij een opsomming van keuzes die gemaakt zijn in het politiewerk. 

Dit naar aanleiding van de grote landelijke capaciteitsdruk die is ontstaan onder andere na de moord op advocaat 

Wiersum. Mogelijk heeft deze landelijke capaciteitsdruk ook een gevolg voor ons basisteam van de politie. 

 

In de brief wordt een tweetal uitgangspunten genoemd die ook voor ons basisteam van toepassing zijn: 

• de noodhulp ten behoeve van de incidentafhandeling blijft te allen tijde beschikbaar; 

• wijkagenten werken normaliter primair in hun wijk en deels in de incidentafhandeling. Aan die inzet van 

wijkagenten wordt zo min mogelijk getornd. 

 

In de brief van de gemeente Utrecht staan nog een aantal aanvullende maatregelen vermeld. Welke aanvullende 

maatregelen nodig zijn in ons basisteam is nog niet duidelijk. Hierover is de burgemeester in gesprek met de 

leiding van het basisteam van de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester van De Ronde Venen, 

waarmee wij het basisteam delen. In januari 2020 verwachten wij u hierover nader te kunnen informeren.  

 

De politie is niet de enige partij die zich inzet voor de lokale prioriteiten, ook onze boa’s zullen wij hiervoor blijven 

inzetten. 

 

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

Atlantische Buurt 

Op 13 november vond de tweede bijeenkomst plaats met de werkgroep Atlantische Buurt. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn de eerste uitkomsten van de digitale enquête besproken. Ook heeft de werkgroep nagedacht over 

de invulling van de inloopbijeenkomst, die op 19 december plaats zal vinden.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Brief-pro-forma-opzegging-subsidieovereenkomst.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Brief-gemeente-utrecht-keuzes-maken-in-politiewerk.pdf
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Inloopbijeenkomst op 19 december 
Deze avond wordt gehouden voor de bewoners van de Atlantische Buurt. Er worden tijdens deze avond 

verschillende themahoeken ingericht met allerlei informatie over de Atlantische buurt. Denk aan informatie over 

verbeteringen voor de openbare ruimte, over bebouwing, verkeer en over sociaal-maatschappelijke thema’s. Ook 

koppelen we de uitslag van de digitale enquête terug. Tijdens de inloopavond wordt  ook een hoek ingericht over 

de ontwikkeling van de Kuyperstraat en vragen we de bewoners of en waar ze verbeteringen zien ten aanzien van 

de plannen. De gemeente, Portaal, Over Morgen en de bewoners zijn aanwezig om uitleg te geven. Uw raad is ook 

van harte uitgenodigd.  

 

Vervolgproces 
Na de bijeenkomst gaat bureau Over Morgen aan de slag met het definiëren van concrete interventies. Ook wordt 

doorgerekend wat het gaat kosten. In het stedenbouwkundige schetsontwerp zal duidelijk worden wat de 

ruimtelijke samenhang wordt tussen de interventies. Hierover gaan we in het eerste kwartaal van 2020 ook een 

inloopbijeenkomst organiseren. Eind januari kunt u hier weer een nieuwe RIB over verwachten.  

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

Stand van zaken huisvesting vergunninghouders 

De provincie Utrecht heeft een brief aan het college verstuurd  in het kader van het interbestuurlijk toezicht op de 

taakstelling huisvesting vergunninghouders. Op 13 november jl. heeft de provincie ook een afschrift van de brief 

aan de raad verstuurd waarin melding wordt gemaakt van de achterstand. 

 

In de brief wordt geconstateerd dat er een achterstand is met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders 

in Stichtse Vecht van 33 plekken per 1 juli 2019.  Daarnaast wordt gemeld dat we vanwege deze achterstand een 

plek stijgen op de interventieladder, van de laagste trede naar de middelste trede. Dat betekent dat de provincie 

onze resultaten met meer aandacht gaat volgen. 

 

De ijkdatum van het onderzoek is 1 juli 2019. Als we kijken naar de stand van zaken op dit moment dan zien we 

een iets ander beeld. Op dit moment bedraagt de grootte van de taakstelling nog 17 vergunninghouders. Er zijn 

ook reeds 17 vergunninghouders door het COA aan onze gemeente gekoppeld. Het gaat om 12 alleenstaande 

vergunninghouders die zullen worden gehuisvest op de Planetenbaan en een gezin van vijf personen. Dat betekent 

dat we voor het lopende jaar verwachten de taakstelling volledig in te vullen. De provincie heeft in ambtelijke 

gesprekken aangegeven dat het voornemens is om de gemeente weer een trede te verlagen wanneer we de 

volledige taakstelling dit jaar weten te realiseren. 

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

Evaluatie project Molen 

Het Project Molen was een integraal toezicht project onder regie van de gemeente Stichtse Vecht en uitgevoerd in 

samenwerking met Politie, het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Op basis van een projectplan is twee 

jaar lang met de verschillende diensten samengewerkt om het gebied rond de Maarsseveense Plassen in beeld te 

brengen. In totaal zijn hiervoor vijf integrale controles georganiseerd. Op 23 mei 2017 heeft het college akkoord 

gegeven voor de uitvoering van dit project. Gezien de vertrouwelijke aard van dit project is dit besluit toen niet 

gepubliceerd. 

 

Het doel van dit project was het creëren van een schoon leefklimaat voor het gebied rond de Maarsseveense 

Plassen. Een schoon leefklimaat houdt in dat er geen ruimte is voor misstanden, de gemeente een duidelijk beeld 

heeft van de bedrijven die actief zijn in het gebied, een actueel beeld heeft van welke personen er wonen, wie er 

recht heeft op ondersteuning van de overheid en wie niet.  
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Het gebied rond de Maarsseveense plassen is een gebied waar al lange tijd weinig tot geen zicht op was vanuit de 

gemeente. Tegelijk waren er ook signalen van mogelijke misstanden zoals illegale bewoning, hennepteelt, 

gesignaleerde personen en fraude met toeslagen of uitkeringen. De breedte van signalen over het gebied, maakte 

dat op voorhand niet goed kon worden ingeschat wat zou worden aangetroffen. In overleg met de ketenpartners is 

besloten om hun kennis en expertise te gebruiken om inzicht te krijgen in de problematiek onder andere op de 

verschillende recreatieparken.  

 

Uitvoering project 
In september 2017 heeft de aftrap plaatsgevonden middels een groots opgezette controle. Na een drietal controles 

is in oktober 2018 verlenging voor het project aangevraagd om hiermee nog twee controle momenten te kunnen 

uitvoeren. Na elke controle bent u geïnformeerd middels een RIB. Met de uitvoering van dit project is een aantal 

concrete resultaten behaald. 

 

Hierbij valt te denken aan:  

 

- Aanpassingen in de Basis Registratie Personen;  

- Aanpassingen Basisregistratie Adressen en Gebouwen;  

- Besparing op een IVA-uitkering van € 555.129,97;  

- Handhaving op illegale onderverhuur;  

- Innen van openstaande schulden;  

- Inbeslagname hennepgoederen;  

- Achterhalen woonplaats vuurwapengevaarlijke persoon;  

- Opsporing DNA gesignaleerde persoon.  
 

De evaluatie heeft aangetoond dat aan de doelstelling van het project is voldaan. Dit project heeft daarbij geleid tot 

een duidelijk statement naar de omgeving (optreden als één overheid).  

 

Naast deze resultaten heeft het project ook bijgedragen aan het opdoen van ervaring met integrale handhaving. 

Effect daarvan is dat zowel de interne samenwerking als de samenwerking met ander overheidsorganisaties is 

verbeterd en ons netwerk groter is geworden. Dit maakt dat wij ook in de toekomst beter in staat zijn om dergelijke 

integrale acties te organiseren. Om dit voor onze gemeente nog kracht bij te zetten is de aanbeveling om een 

Integraal Interventie Team op te zetten, met deze aanbeveling zijn wij reeds aan de slag gegaan. 

 

Aanbevelingen 
De evaluatie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd.  

 

De eerste aanbeveling is het extra toezicht op de Basis Registratie Persoonsgegeven voort te blijven zetten. Het 

opzetten van een Integraal Interventie Team waarin gemeentelijke toezichthouders samenwerken, geniet daarbij 

de voorkeur. Het werken met een Integraal Interventie Team is tevens een  ambitie uit de aanpak ondermijning, 

hier wordt reeds aan gewerkt.  

 

De volgende aanbeveling is een goede verbinding te zoeken met eigenaren van de verschillende 

recreatieterreinen, in de aanpak ondermijning is dit ook een van de ambities. Wij geven hier invulling aan door 

vaker met toezichthouders aanwezig te zijn op de parken. Daarbij moet gezegd worden dat steeds meer parken in 

dit gebied zijn omgezet naar de bestemming woongebied, vaak zijn deze parken dan ook verkaveld. In die situaties 

hebben wij niet meer met één eigenaar te maken, wat het lastig maakt om goed contact te houden met alle 

eigenaren.  

 

---------------- 
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Programma en Overzicht Onderhuisvesting Stichtse 

Vecht 2020 

De gemeente heeft de wettelijke plicht zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het 

voortgezet onderwijs. Ieder jaar wordt er een Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting opgesteld op basis 

van aanvragen van de schoolbesturen. Het college heeft de bevoegdheid over het programma en overzicht te 

besluiten, mits de middelen binnen de begroting toereikend zijn. Dat is het geval. Het Programma en Overzicht 

2020 is in overleg met de schoolbesturen opgesteld.  

 

Het vastgestelde Programma en Overzicht 2020 ligt voor u ter inzage in het Bestuurs Informatie Systeem.   

 

---------------- 
Stand van zaken stikstofproblematiek Stichtse Vecht 

De afgelopen maanden ontstaat steeds meer duidelijkheid over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van 

State met betrekking tot de PAS voor Stichtse Vecht. 

 

 

De gemeente wordt omringd door meerdere 

Natura2000 gebieden die van  invloed hebben op de  

projecten in onze gemeente. Vooral de ligging ten 

opzichte van de Oostelijke Vechtplassen is van belang.  

In de afbeelding hieronder worden in het donkerrood de 

Natura2000 gebieden aangegeven. Het lichtroze er 

omheen geeft de vijf kilometergrens aan rondom deze 

gebieden.  

 

Aerius berekening 
Sinds medio september is de nieuwe Aerius Calculator 

beschikbaar. Hiermee kan worden berekend  wat de 

gevolgen zijn van een ontwikkeling ten opzichte van de 

omliggende Natura2000 gebieden. Zoals in de memo 

op de toezegging T-180 ‘overzicht over uitgestelde 

projecten i.v.m. stikstof’ is aangegeven, is het nog niet 

bekend wat dit betekent voor de grote bouwprojecten. 

Of deze projecten vertraagd of uitgesteld gaan of 

moeten worden hangt af van de uitkomsten van de 

Aerius berekeningen. Voor een aantal projecten is 

hiervoor opdracht gegeven aan externe bureaus. Deze 

bureaus worden natuurlijk door meerdere opdrachtgevers benaderd, dus dat betekent een langere doorlooptijd.  

 

Wel heeft de gemeente in het kader van aanvragen van een omgevingsvergunning een aantal Aerius 

berekeningen ontvangen en laten toetsen door de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Zowel de bouw als het 

eindgebruik hebben in deze gevallen geen significante negatieve gevolgen voor de omliggende Natura2000 

gebieden. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van een kantoor en bedrijfspand in Breukelen en een woning in 

Maarssen,  

 

Vervolg 
De verdere ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek worden nauw gevolgd. De verwachting is dat in het 

komend jaar nog meerdere aanpassingen van de regels zullen volgen. Dit komt doordat de commissie Remkens 

nog met minimaal twee rapporten zal komen waarna de regering en/of provincie met aanscherping van de regels 

zal komen.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Programma-en-overzicht-onderwijshuisvesting-2020.pdf
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Ook zal de portefeuillehouder in gesprek gaan met de gedeputeerde van de Provincie Utrecht om de belangen van 

de gemeente onder de aandacht te brengen. 

 

Onlangs heeft RTV Utrecht een verzoek gedaan op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur om documenten 

openbaar te maken die betrekking hebben op de projecten die mogelijk in de knel komen door de PAS-uitspraken. 

De reactie hierop is als bijlage toegevoegd. 

 

Bijlage bij e-mail 24 juli 2019 

Brief provincie Utrecht (24 juli 2019) 

Brief Wob-verzoek 

E-mailcorrespondentie (24 juli tot en met 19 augustus 2019) 

Lijst met projecten d.d. 16 augustus 2019 

Lijst met projecten d.d. 19 augustus 2019 

 

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

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

 

Inloopavond bestemmingsplan Haagstede  

• 16 december, 18:00 – 21:00 uur 

• Waar: Experience center Bisonspoor, Maarssenbroek 

 

Inloopavond project Broekdijk Oost 16A Breukelen 

• 18 december, 18:00 – 20:00 uur 

• Waar: Stinzenhal, Broekdijk Oost 28, Breukelen 

 

Inloopavond Atlantische Buurt 

• 19 december, 19:00 – 21:00 uur 

• Waar: De Vondel, Vondelstraat 51, Maarssen 

 

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

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

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-bij-e-mail-24-juli-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-bij-e-mail-24-juli-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Brief-provincie-Utrecht-24-juli-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Brief-provincie-Utrecht-24-juli-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Brief-Wob-verzoek-betreffende-knel-projecten-PAS-in-Stichtse-Vecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Brief-Wob-verzoek-betreffende-knel-projecten-PAS-in-Stichtse-Vecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-E-mailcorrespondentie-24-juli-tm-19-augustus.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-E-mailcorrespondentie-24-juli-tm-19-augustus.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Lijst-met-projecten-d-d-16-augustus-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Lijst-met-projecten-d-d-16-augustus-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Lijst-met-projecten-d-d-19-augustus-2019-aanvulling.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-80-Bijlage-Lijst-met-projecten-d-d-19-augustus-2019-aanvulling.pdf
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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