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Samenwerking om arbeidsparticipatie van mensen 
met een ernstig psychische aandoening te 
bevorderen 
 
De gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden, waaronder Stichtse Vecht, hebben besloten om samen te 
gaan werken met GGZ-instellingen om de arbeidsparticipatie van mensen met een ernstig psychische aandoening 
te stimuleren. Partijen waarmee gaat worden samengewerkt zijn Lister, Kwintes, Altrecht en het UWV.  
Met dat besluit is gevolg gegeven aan de wens van de minister om een structurele samenwerking tussen GGZ en 
gemeentelijke afdelingen Participatie in de arbeidsmarktregio’s te vormen met het doel dat mensen in 
psychiatrische behandeling, die baat hebben bij de structuur van betaald werk, op de arbeidsmarkt een plaats 
kunnen vinden. 
 
De samenwerkende partijen hebben met dat doel voor ogen met succes een rijkssubsidie aangevraagd. Er is een 
bedrag van € 90.000 toegekend om een gezamenlijk opgesteld projectplan te gaan uitvoeren. Het project voorziet 
erin dat er een tiental trajecten wordt gestart volgens de IPS methodiek. Die methode beoogt om 
uitkeringsgerechtigden met een ernstig psychische aandoening (epa) middels betaald werk een structuur te 
bieden, die een gunstige effect heeft op de aandoening. Tijdens het traject wordt begeleiding geboden vanuit de 
GGZ behandeling. IPS is een in de Verenigde Staten beproefde methodiek, die in Nederland inmiddels sinds enige 
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tijd ook wordt toegepast op onder meer uitkeringsgerechtigden van het UWV. Vandaar dat deze instantie ook bij 
het regionale project betrokken is. Financiering van de trajecten geschiedt middels de toegekende subsidie en 
middelen vanuit de zorgverzekering. 
 
De looptijd van het project zal 22 maanden duren en start in oktober. Doel is om op basis van de bevindingen te 
komen tot een duurzame samenwerking. Daarom wordt er een ambtelijke monitoring groep gevormd die de 
voortgang kritisch zal volgen. Stichtse Vecht is in die groep vertegenwoordigd. 

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

 

Onderzoek vernieuwen en vergroten Aldi  
op de Hazeslinger in Breukelen 
 
Op 28 oktober 2014 is het amendement aangenomen inzake de bestemmingsreserve ‘Inrichting Hazeslinger’ met 
als bestemming: ‘het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger, het 
stimuleren van eventuele toekomstige ontwikkelingen en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied 
nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond’.  
 
In navolging van het amendement heeft het bureau Partners in Transformatie verschillende varianten voor 
ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid op het gebied van programma, financiën en stedenbouw. Hierbij zijn toen 
verschillende gesprekken gevoerd met stakeholders. Het college heeft in 2016 onder voorwaarden besloten om 
een te vernieuwen en te vergroten Aldi op de Hazeslinger in Breukelen te onderzoeken. Uw raad is hier in 2016 
reeds eerder over geïnformeerd. Dit haalbaarheidsonderzoek loopt en is in volle gang. Bij deze ontwikkeling wordt 
ook het bezit van het kerkbestuur Sint-Johannes de Doperkerk betrokken. 
 
Recent heeft het college een brief van Aalberts ontwikkeling ontvangen. Deze heeft kort in het systeem van uw 
raad gestaan. De media heeft deze brief opgepikt, vandaar dat wij u hierover informeren. De brief gaat inhoudelijk 
in op werkafspraken om de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling van de Aldi.  
 
Wij streven ernaar om u medio november nader hierover te berichten. Uiteraard zullen bewoners en winkeliers 
hierbij betrokken worden. 
 

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

Mogelijke toetreding Wijk bij Duurstede en Utrechtse 
Heuvelrug tot U10-netwerk 
 
De gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nemen al enige tijd deel aan enkele bestuurstafels U10 
zoals Wonen, Sociaal domein en Energietransitie en duurzaamheid. Op 22 augustus jongstleden hebben de 
colleges van beide gemeenten besloten graag volledig te willen toetreden tot de U10 samenwerking. In september 
buigen de gemeenteraden van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zich over dit voornemen.  
 
Inmiddels is ambtelijk over en weer verkend wat de meerwaarde zou zijn van toetreding, zowel voor de nieuwe 
gemeenten als voor de huidige deelnemers. Het U10-procesteam zal een voorstel maken op basis van de 
uitgevoerde ambtelijke verkenning. Dit voorstel is naar verwachting eind september / begin oktober beschikbaar.  
 
Consequentie 
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Het voorstel van het procesteam U10 zal aan de colleges worden voorgelegd. Het is aan ieder college om te 
bezien hoe ze de eigen raad in dat besluit betrekken. Als geen van de huidige U10-gemeenten bezwaren uit tegen 
toetreding van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, zullen – conform hetgeen bepaald is in het U10-
convenant – deze gemeenten worden uitgenodigd om toe te treden tot het U10-netwerk.  
 
Uw college zal een besluit nemen over de toetreding van de twee nieuwe gemeenten met inachtneming van het 
volgende standpunt: 
We zijn het eens om het netwerk flexibel en open te houden voor andere gemeenten. We gaan er daarbij van uit 
dat deze gemeenten (vanuit hun eigen ambities) een actieve betrokkenheid en bijdrage leveren aan de 
samenwerking en dat ze, naarmate de deelname structureel wordt, ook in financiële zin structureel aan de 
samenwerking bijdragen. 
 
Wat betekent dit voor de raad (procedureel) 
Wij zullen u begin oktober per collegebrief over ons besluit informeren.  

 
 

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

Ontwerp-archeologische (verwachtings-) 
waardenkaart en beleidskaart Stichtse Vecht ter 
inzage 
 
Het college van B&W heeft besloten de ontwerp-archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart voor 
Stichtse Vecht vrij te geven voor de inspraak. Het betreft een actualisatie van de huidige kaarten die stammen uit 
2010. Deze actualisatie is nodig, omdat er op archeologie gebied nieuwe ontwikkelingen zijn en ook nieuwe 
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast bestaat er behoefte aan deregulering, wat met de nieuwe 
beleidsregels bereikt wordt. De nieuwe kaart kent minder beleidscategorieën - voorheen waren er 13 categorieën, 
nu voor landbodems 5 en voor water 2 - en voor veel gebieden geldt een versoepeling van de regels door de nieuw 
opgenomen begrenzingen.  
 
De kaart wordt zes weken ter inzage gelegd, waarna de binnengekomen reacties worden verwerkt. De vaststelling 
van de definitieve archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart staat gepland voor januari 2018.  
 

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

Dorpshuis Nigtevecht in relatie tot strategische koers 
dorpshuizen 
 
Wij kennen binnen deze gemeente 5 dorpshuizen. De meeste zijn in eigendom van de gemeente.     
In het kader van de harmonisatie zijn alle subsidieregelingen onderzocht. Bij dit onderzoek kwam naar voren dat de 
subsidieregelingen voor dorpshuis Nigtevecht deels niet voldoen aan de wet- en regelgeving.  
 
De wens om te harmoniseren is onderdeel van de strategische koers voor dorpshuizen die 12 september 2017 in 
de commissie Bestuur en Financien wordt gepeild. 
 
De gemeente is nog in gesprek met het stichtingsbestuur van dorpshuis Nigtevecht over deze situatie. De 
gemeente hoopt vóór het einde van 2017 helderheid te hebben hierover.  
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De mogelijke onrechtmatigheid van subsidiebestanddelen voor het dorpshuis in Nigtevecht is weliswaar aan het 
licht gekomen door de ontwikkeling van de strategische koers voor dorpshuizen maar staat daar feitelijk los van. 
Als we een start willen maken met de nadere uitwerking en implementatie van de strategische koers voor 
dorpshuizen in 2018 dan is de bestuurlijke voortgang in dit beleid noodzakelijk. Daarom wordt het traject rondom 
de strategische koers vervolgd terwijl wij ondertussen de bijzondere situatie in Nigtevecht onderzoeken.  
 
Onze insteek is om alle dorpshuizen te behouden en toekomstbestendig te maken vanwege de belangrijke rol die 
zij spelen in het sociale, culturele, sportieve en educatieve leven van het dorp. Dit geldt nadrukkelijk ook voor 
dorpshuis Nigtevecht.   
 

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

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Inloopbijeenkomst omgekeerd inzamelen voor Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland 
• Wanneer: 20 september, tussen 16:00 en 20:00 uur 
• Waar: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 in Vreeland 

 
Inloopavond over voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever 
• Wanneer: 2 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur 
• Waar: gemeentekantoor Maarssen, Endelhovenlaan 1 in Maarssen  
 
Inloopavond over voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever 
Wanneer: 4 oktober 2017, van 19.30 tot 21.00 uur 
• Waar: Hoofdhuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen  
 
Inloopavond over voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever 
• Wanneer: 11 oktober 2017 van 19.30 tot 21.00 uur. 
• Waar: Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen aan de Vecht  
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 
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