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Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer 

2019-2020 
 

Na een gezamenlijke Europese aanbesteding zijn de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en 

Oudewater vanaf het schooljaar 2018-2019 gestart met twee nieuwe vervoerders in het leerlingenvervoer. Voor de 

bestemmingen in de regio West-Utrecht en omliggende plaatsen wordt het vervoer verzorgd door Vervoerservice 

Van Driel. Voor alle andere bestemmingen, wordt het vervoer verzorgd door Willemsen de Koning. 

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ, gespecialiseerd in onderzoek binnen het sociaal domein, heeft net als vorig jaar in 

opdracht van de gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 

Van de 461 uitgezette enquêtes aan ouders uit de vier gemeenten waarvan de kinderen gebruik maken van 

aangepast vervoer (schooltaxi), hebben er 125 (27,1%) de enquête volledig ingevuld en geretourneerd. Uit het 

klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat men over het vervoer in het algemeen met een score van gemiddeld 7,4 

tevreden is. Ondanks dat dit een lichte verbetering is ten opzichte van vorig jaar (7,3) is de tevredenheid op een 

aantal onderdelen iets lager. Op het onderdeel communicatie met de gemeente zijn er verbeterpunten. Voor het 

schooljaar 2020-2021 zijn al concrete stappen gezet (bijv. hulp bij het doen van de aanvraag in de vorm van 

cliëntondersteuning en het gebruik van duidelijke taal op de website).  
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In de enquête zijn ook vragen opgenomen die konden worden beantwoord door de kinderen, die gebruik maken 

van het vervoer. Hieruit blijkt dat twee derde van de kinderen tevreden of zeer tevreden is over het 

leerlingenvervoer. Wat ze goed vinden aan het vervoer zijn hun, vaak vaste, chauffeurs en de gezelligheid. Ze 

voelen zich ook veilig in de taxi en zijn blij dat ze snel op school zijn. Als verbeterpunten noemen ze luxere busjes 

met o.a. wifi en het vervoerd worden in kleinere groepjes. 

 

Vervolg 

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden met de vervoerders besproken en daar waar nodig 

worden afspraken gemaakt voor verbetering. De input van ouders en kinderen (bijv. wifi in busjes) wordt met 

ouders en kinderen besproken. Ook volgend jaar zal een klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden om de 

resultaten van het schooljaar 2019-2020 te vergelijken met het schooljaar 2020-2021.   

 

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

Voortgang vernieuwing Gebiedsgericht werken 
 

Tijdens de online informatieve commissievergadering van 23 juni 2020 hebben de raadsfracties gesproken over de 

herijking van het gebiedsgericht werken. Op basis van het rekenkameronderzoek werden er stellingen aan u 

voorgelegd over de toekomst van het gebiedsgericht werken.  

 

Aangezien tijdens de commissievergadering bleek dat sprake was van ongelijke verwachtingen met betrekking tot 

de invulling van het thema, is afgesproken dat wethouder Maarten van Dijk in gesprek zou gaan met de 

fractiewoordvoerders om informatie op te halen over de gewenste richting. 

 

Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en de inbreng uit deze gesprekken wordt verwerkt in de 

peilnota Gebiedsgericht Werken. Voor het opstellen van de definitieve peilnota is interne afstemming vereist met 

meerdere organisatieonderdelen over bevoegdheden en rollen binnen het gebiedsgericht werken. Afstemming met 

het lopende traject van de doorontwikkeling van de organisatie is daarbij ook noodzakelijk. Deze afstemmingen 

gebeuren zorgvuldig en het vraagt daarom meer tijd om de peilnota op te stellen. Dit wordt tevens beïnvloed door 

de coronacrisis en daarom zal de peilnota Gebiedsgericht Werken niet in kwartaal vier van 2020, maar in het 

eerste kwartaal van 2021 ter bespreking worden aangeboden.  

 

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

Betere verlichting in en rond de (fiets)tunnels 

Maarssenbroek 
 

In de week van 16 november starten we in Maarssenbroek met het aanpassen van de lichtsterkte in en rondom de 

(fiets)tunnels. We zorgen ervoor dat die gelijkmatiger wordt. Uit diverse lichtmetingen die uitgevoerd zijn naar 

aanleiding van uw motie M57 ‘Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels’ bleek dat er een te groot verschil is in de 

lichtsterkte binnen en buiten de tunnels. Dat geeft een onveilig gevoel.  

 

De Uitvoeringsnota Schoon, Heel en Veilig Maarssenbroek, die het college momenteel opstelt, heeft ook 

nadrukkelijk aandacht voor het reinigen van tunnels en het verbeteren van de openbare verlichting rondom tunnels. 

Eerder is al aangepast dat de armaturen in de tunnels continue branden. We zullen nu enkele armaturen en 

lichtmasten verplaatsen en, waar nodig, armaturen en lichtmasten bijplaatsen om het verlichtingsniveau 

gelijkmatiger te maken.  
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Voor de nieuwe lichtmasten moet een aanvraag worden gedaan bij Stedin. In afwachting hiervan sluiten we de 

nieuwe lichtmasten aan op een tijdelijke voedingskabel. Het kan zijn dat er hier en daar een overspanningskabel 

(van mast naar mast) zichtbaar is. Dit passen we later aan. 

 

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

Zuilense Vecht 
 

Met deze RIB willen wij u informeren dat wij het concept Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel 

Ontwerp (FO) en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor Zuilense Vecht hebben vrijgegeven 

voor inspraak. Dit in vervolg op de vaststelling van het GebiedsPlan Zuilense Vecht door uw raad op 17 december 

2019. Belanghebbenden kunnen gedurende 4 weken reageren op het plan. De inspraakperiode eindigt 9 

december 2020. Gelet op de corona-crisis worden belanghebbenden onder andere door middel van een filmpje 

geinformeerd over de plannen en de wijze van inspraak.  

 

Na de inspraak-periode worden alle binnengekomen reacties verwerkt. Mogelijk wordt het plan nog aangepast naar 

aanleiding van de reacties. Het collegebesluit over het IPvE/FO en SPvE en de reactienota wordt, zoals het zich nu 

aan laat zien, genomen in 1e kwartaal van 2021. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd om het IPvE/FO en 

SPvE, samen met het bijbehorende krediet en de grondexploitatie, vast te stellen.  

 

Graag informeren wij u dat wij de Samenwerkingsovereenkomst 3e fase Gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht zijn 

aangegaan. De overeenkomst is gezamenlijk en in goed overleg tussen de gemeentes Stichtse Vecht en Utrecht 

opgesteld en legt de basis voor voortzetting van de goede samenwerking tussen beide gemeentes in deze 

intergemeentelijke gebiedsontwikkeling.  

 

In de overeenkomst leggen gemeente Utrecht en gemeente Stichtse Vecht afspraken vast over de uitvoering van 

de volgende fases (tot en met de afronding van het project) van de planvorming en herontwikkeling van de 

sportparken Elinkwijk, Zuilen (Utrecht) en Daalsweide (Stichtse Vecht): de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht.  

 

In de samenwerkingsovereenkomst is de invulling van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking vastgelegd, met 

behoud van de eigen bevoegdheid van de beide raden. 

 

Vooruitlopend op de besluitvorming in uw raad over SPvE/FO en IPvE (volgens planning 2 kwartaal 2021) zijn er 

vast enkele aandachtspunten die wij u nu al kunnen melden: 

 

De ledenvergaderingen van de verenigingen die in Stichtse Vecht betrokken zijn en verplaatst moeten worden, zijn 

akkoord met voorliggende plannen en de financiele consequenties daarvan voor hen. 

• Een woningbouwdifferentiatie van 30% sociale woningbouw, 14% betaalbare koop (onder de NHG-grens) 

en 56% vrije sector is ingepast in het SPvE en maakt dat het plan haalbaar is.  

• Wij verwachten met dit SPvE ca. 138 woningen te kunnen realiseren in het Stichtse Vechtse deel van 

Zuilense Vecht. 

• Wij streven naar een zo milieuvriendelijk mogelijk warmte- en koudesysteem voor de woningbouw. Naar 

verwachting wordt dat één collectief WKO systeem met aquatehermie. Te zijner tijd zullen wij een 

warmteplan ter vaststelling aan uw raad voorleggen, om hiermee de regie te voeren op de duurzame 

warmte en om de keuze voor dit systeem te onderbouwen. 

 

1. Samenwerkingsovereenkomstkaart 

2. Collegevoorstel Zuilense Vecht 

 

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

Brug Bergseweg 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-Bijlage-20200916-Zuilense-Vecht-IPvE-FO.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-Bijlage-20200916-Zuilense-Vecht-IPvE-FO.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-bijlage-20200916-SPVE-Zuilense-Vecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-Bijlage-20201008-SOK-3e-fase-gebiedsontwikkeling-ZV-7-DEF.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-Bijlage-samenwerkingsovereenkomstkaart-spve-zuilense-vecht-01-10-2020-WVF-klein.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-Bijlage-96540-1-261020collegevoorstel-Zuilense-Vecht.pdf
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Aan de Bergseweg in Vreeland is eind juli een brug gerealiseerd waardoor de nieuwe sloepenhaven een 

vaarverbinding kreeg met de Vecht. Hoewel de brug niet opgeleverd was aan de gemeente (nog steeds niet) werd 

de brug opengesteld door de ontwikkelaar. Kort na de openstelling van de brug kwamen er meldingen van 

bewoners/gebruikers binnen over de verkeersonveiligheid. De gemeente constateerde inderdaad dat de brug 

slecht zicht heeft, erg steil is en erg smal is om elkaar te passeren. De brug is daarom begin augustus afgesloten 

voor verkeer. 

 

Gemeente heeft verkeerskundig advies gevraagd 

De gemeente heeft vervolgens een verkeerskundig adviesbureau gevraagd om een audit (een toets op 

verkeersveiligheid) uit te voeren en oplossingsrichtingen voor te stellen die voldoen aan de wetgeving en 

richtlijnen. Uit deze verkeersveiligheidsaudit blijkt dat de brug onvoldoende zicht heeft, de rijbaan op de brug te 

smal is en de brug de hellingzwaarte overschrijdt. Dit kan leiden tot frontale aanrijdingen, zijdelingse aanrijdingen 

en valpartijen. Het bureau komt in het rapport met een aantal mogelijke oplossingen die echter niet op korte termijn 

te realiseren zijn.  

 

Wat betekent dit? 

Doordat er geen korte termijn oplossingen zijn, blijft de brug langdurig afgesloten. Er is op dit moment helaas geen 

tijdelijke oplossing voor het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) voor handen. De brug is namelijk niet veilig 

voor (brom)fietsverkeer (te steil). De brug uitsluitend openstellen voor voetgangers is niet haalbaar, omdat gebruik 

van (brom)fietsers en ander gemotoriseerd verkeer dan niet voorkomen kan worden. Het langzame verkeer om de 

sloepenhaven laten rijden, zoals tijdens de bouw van de brug het geval was, vindt de ontwikkelaar niet wenselijk 

(eigenaar van de gronden). Wij blijven wel aandringen op een tijdelijk voetpad/fietspad bij de 

eigenaar/ontwikkelaar. De omleidingsroute over de N253 en N201 (voor fietsers de Kleizuwe) blijft daarmee 

voorlopig van kracht. Zodra we een structurele oplossing hebben, zullen wij u wederom informeren. De dorpsraad 

is hierover geïnformeerd en bewoners zullen hierover geïnformeerd worden. 

 

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

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 
 

In het kader van interbestuurlijk toezicht beoordeelt de provincie Utrecht de prestaties van onze gemeente op het 

gebied van het huisvesten van vergunninghouders. Zij toetst of onze gemeente voldoet aan de door het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. In deze taakstelling is vermeld hoeveel 

vergunninghouders onze gemeente binnen een half jaar moet huisvesten. In het eerste half jaar van 2020 bedroeg 

de taakstelling 20 vergunninghouders. Daarnaast was er in 2019 een achterstand van 17 vergunninghouders 

ontstaan.  

 

De taakstelling over de eerste helft van 2020 is gerealiseerd (105%). Hiermee is ook een deel van de achterstand 

uit voorgaande taakstellingsperioden ingelopen. Daarnaast zijn tot 31 juli 2020 nog eens 11 vergunninghouders 

gehuisvest, waardoor de achterstand op de taakstelling nog 5 vergunninghouders betreft.  

 

Met deze flinke inhaalslag zouden wij op trede 2 (informatie opvragen en valideren) van de interventieladder* 

blijven. Vanwege de onvoorziene omstandigheden door de Corona-crisis heeft de provincie echter  besloten om 

voor de taakstellingsperiode 2020-I geen trede uit de interventieladder te koppelen aan de realisatiecijfers van 

onze gemeente. De provincie heeft onze gemeente evenwel gecomplimenteerd met de inventieve wijze waarop wij 

met de beperkingen door de Corona-crisis zijn omgegaan. Zij doelt daarbij op de inzet van onze eigen 

medewerkers om het tekort aan vrijwilligers op te vangen.  
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De nieuwe taakstelling voor onze gemeente over de tweede helft van 2020 is 24 vergunninghouders. Dit betekent 

dat er in totaal 29 vergunninghouders gehuisvest moeten worden (taakstelling tweede helft 2020 plus achterstand 

per 31 juli 2020).  

 

Op 4 november 2020 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders gepubliceerd in de 

Staatscourant. Voor de eerste helft van 2021 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

vastgesteld op 13.500 te huisvesten vergunninghouders en is daarmee 7.000 hoger dan de afgelopen taakstelling 

(tweede helft 2020). 

 

In de publicatie heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tevens een prognose gegeven van de 

taakstelling in de tweede helft van 2021. Deze zal voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 naar 

verwachting ook 13.500 te huisvesten vergunninghouders bedragen. De taakstelling voor de tweede helft van 2021 

zal door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor 1 april 2021 worden vastgesteld. 

 

De nieuwe taakstelling voor onze gemeente in de eerste helft van 2021 is 50 vergunninghouders. Volgens de 

landelijke prognoses zal ook in de tweede helft van 2021 de taakstelling rond de 50 zijn. Daarmee stijgt het aantal 

jaarlijks te huisvesten vergunninghouders in Stichtse Vecht van ca. 40 in 2020 naar ca.100 in 2021. Wij zijn op dit 

moment al met onze ketenpartners in gesprek over de impact van deze forse taakverzwaring op de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen en maatschappelijke begeleiding in onze gemeente.  

 

* de interventieladder van de provincie bevat 6 treden, bij de onderste trede (trede 1) wordt alleen gesignaleerd. 

Vervolgens kan opgeschaald worden tot en met trede 6 via actief toezicht tot een indeplaatsstelling. Een 

indeplaatsstelling betekent dat de toezichthouder van de provincie maatregelen neemt in naam van en voor 

rekening van de gemeente. 

 

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

 


