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Beste mevrouw Habes en mevrouw Hoek , 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over coronamaatregelen. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Welke acties zijn vanuit het bestuur ondernomen om de beheerder van Bisonspoor op zijn 
verantwoordelijkheid te wijzen? Zijn er bijvoorbeeld sancties opgelegd. 
 
Antwoord 1 
Naar aanleiding van de drukte op de zaterdag hebben de Boa’s de beheerder aangesproken. De 
beheerder heeft naar aanleiding van de drukte maatregelen genomen, waaronder het openen van 
de draaideur bij de Albert Heijn. Er zijn geen sancties opgelegd. 
 
Vraag 2 
Welke maatregelen moet de beheerder nemen om de omgeving ordentelijk in te richten, zodat het 
gebied voldoet aan de 1,5 m economie en bijdraagt aan een veilige omgeving. 
 
Antwoord 2 
De beheerder dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening.  

Vraag 3 
Heeft de gemeente de bevoegdheid om bijvoorbeeld per direct een dergelijke locatie te sluiten? In 
Leiden is een winkelgebied met vergelijkbare drukte, afgesloten voor winkelend publiek. Dat is hier 
niet gebeurd. Wat is daarvoor de motivatie geweest? 

Antwoord 3 
Ja, dat is mogelijk op basis van de noodverordening. De bevoegdheid om een dergelijke locatie te 
sluiten ligt in strikte zin bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. De burgemeester en de politie 
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hebben in dit soort situaties overleg of er extra maatregelen moeten worden getroffen. Er was 
geen aanleiding om dit winkelgebied te sluiten. 

Vraag 4 
Kappers en nagelstudio’s gingen weer open. Hoe wordt er op toegezien dat dat ook passend is in 
een winkelcentrum als Bison-shopping? 

Antwoord 4 
Het is in de eerste plaats aan de onderneming om zich aan de richtlijnen van het RIVM en de 
noodverordening te houden. Mochten er meldingen komen van overtredingen dan gaan de Boa’s 
en/of Politie in gesprek met de ondernemer en kunnen eventueel sancties volgen. 

Vraag 5 
Met de versoepeling mogen ook de terrassen m.i.v. 1 juni open. Geldt dat ook voor dit centrum? 
Geldt dit ook voor de binnen-terrassen op het binnenplein of krijgen deze een alternatief 
aangeboden in de buitenruimte? 

Antwoord 5 
De ondernemer dient de regels van de noodverordening na te leven. Voor een binnenterras zijn 
daar speciale regels voor opgesteld (zie artikel 2.1 d van de noodverordening). 

Vraag 6 
Realiseert de beheerder, de horecaondernemers en de gemeente zich dat de terrassen nabij de 
centrale toegangen van het winkelcentrum liggen. En dat naast de ingangen bij deze terrassen 
fietsenstallingen staan? 

Antwoord 6 
Het is aan de horecaondernemer om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de 
noodverordening. Mochten er meldingen of constateringen gedaan worden dat ondernemers zich 
hier niet aan houden dan wordt handhavend opgetreden.  

Vraag 7  
Was het de gemeente bekend dat de aanwezige nagelstudio in de beginfase van de 
coronamaatregelen geopend was? Is daar handhavend in opgetreden? 

Antwoord 7 
De gemeente was hier niet van op de hoogte. Over deze nagelstudio zijn geen meldingen gedaan. 

Vraag 8  
Welke specifieke afspraken zijn er of worden er op dit moment gemaakt om de opening van MFA 
Safari en 4-en-1 te realiseren? 
 
Antwoord 8 
Safari is in beheer bij Sportfondsen. Hier kunnen wij dus geen antwoord op geven. 4-en-1: dit 
wordt relatief weinig gebruikt. Er zijn 2 aanvragen (kindervoorstellingen die zonder publiek 
uitgevoerd en opgenomen worden)  en hier worden de RIVM richtlijnen in acht genomen. Als dit 
gebruik doorgaat zal dit zonder publiek zijn en wordt de musical opgenomen. 
 
Vraag 9 
Zijn er andere vergelijkbare situaties in de gemeente waarbij de opstart of heropening complexer is 
en hoe wordt dit vanuit de gemeente ondersteund? 
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Antwoord 9 
De verhuur van de 4 sporthallen start voor de binnensport na de zomervakantie op 1 september. 
Voor zover wij nu kunnen overzien levert dit geen problemen op. Vanzelfsprekend worden ook hier 
de RIVM maatregelen in acht genomen. Er ligt een aanvraag van de Universiteit Nijenrode om in 
juli examens in de Stinzenhal te laten plaatsvinden. Dit verloopt vanzelfsprekend volgens de RIVM 
richtlijnen. 
 
Vraag 10 
Is het mogelijk dit thema: wat betekenen de versoepelingsmaatregelen voor inwoners in Stichtse 
Vecht, daar waar het openbare gebouwen en de openbare ruimte betreft van dag tot dag te 
publiceren? Het laatste bericht op de nieuwspagina over maatregelen dateert van 7 mei en geeft 
een doorkijkje naar de algemeen geldende maatregelen. Een dagelijkse update vanuit de 
gemeente wat weer open gaat en onder welke voorwaarden, zou de inwoners kunnen helpen. 
Ditzelfde geldt voor de website Sportpunt SV over openstelling van de specifieke sportlocaties, 
zwembaden en buitenbaden. 
 
Antwoord 10 
De informatieverstrekking over de opening van openbare gebouwen en instellingen en de 
wijzigingen daarin, gebeurt door de instellingen en organisaties die deze gebouwen gebruiken. Het 
is niet mogelijk voor ons om daar een dagelijkse update die compleet en accuraat is, aan te 
leveren. De gemeente verspreidt de informatie over de algemene geldende maatregelen en de 
wijzigingen daarin. Die kan door de gebruikers van gebouwen en voorzieningen worden gebruikt 
richting hun bezoekers of leden. Gebruikers van instellingen en gebouwen kunnen uiteraard bij 
ons terecht als zij daar vragen over hebben. 
 
Vraag 11 
De corona informatie staat verspreid op de gemeentelijke website. Een deel staat op de 
landingspagina Coronavirus, een deel onder nieuwsoverzicht. Kan dit worden verholpen? 
 
Antwoord 11 
In het nieuwsoverzicht op de website van de gemeente staan alle nieuwsberichten, ook als het 
nieuwsberichten over corona betreft. Deze pagina wordt regelmatig bezocht en daarmee geven we 
een compleet beeld van het nieuws door de gemeente. 
Deze nieuwsberichten worden ook geplaatst op de landingspagina Overzicht Coronavirus. Oudere 
nieuwsberichten staan in het archief. Deze pagina wordt ook gebruikt als link in andere berichten. 
Wij menen door deze aanpak zowel de geïnteresseerden in nieuws en informatie over corona als 
de bezoeker van de landingspagina van de gemeente goed te informeren. En zij hoeven niet 
tussen oudere nieuwsberichten te zoeken naar nieuws over corona. Er is wat ons betreft niets dat 
verholpen moet worden. 
 
Vraag 12 
Weten inwoners waar zij hun zorgen of meldingen over misstanden, enorme drukte of 
samenscholing van inwoners kunnen melden? De inwoner wordt nu verwezen naar de Fixi app 
over meldingen in de openbare ruimte. Maar zaken als illegale feesten/samenkomsten etc. of in 
welke vorm dan ook naleving van corona-maatregelen niet wordt nageleefd, horen toch niet thuis 
in de Fixi app? 
 
Antwoord 12 
Inwoners kunnen Corona-gerelateerde meldingen gewoon doen via het algemene telefoonnummer 
140346 of het algemene mailadres info@stichtsevecht.nl. De fixi-app is inderdaad bedoeld voor 
reguliere meldingen openbare ruimte en niet voor Corona-gerelateerde meldingen. Ongeacht hoe 
de melding binnenkomt zal deze worden opgepakt en beantwoord. Het Klantcontactcentrum 
(KCC) kan een deel van de Corona-gerelateerde vragen direct afhandelen. Om de meer 
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ingewikkelde Corona-gerelateerde vragen te beantwoorden is binnen de gemeente een speciaal 
multidisciplinair team ingesteld. 
 
Vraag 13 
Hoe en waar meldt de inwoner dit en kan hij erop vertrouwen dat er gehoor wordt gegeven aan de 
melding? De gemeente Nieuwegein heeft als voorbeeld een speciaal corona meldpunt ingericht. 
 
Antwoord 13 
Zie het antwoord op de vorige vraag. De inwoners kunnen erop vertrouwen dat er gehoor wordt 
gegeven aan de melding. 
 
Vraag 14  
Gelden voor deze apparaten de regels als voor de fitnessbranche? 
 
Antwoord 14 
Voor sport- en speeltoestellen in de openbare ruimte die in eigendom en beheer van de gemeente 
zijn, gelden de algemene regels. Niet binnen gebruiken, anderhalve meter afstand houden, drukte 
vermijden, bij ziekteverschijnselen thuisblijven, niezen in elleboog etc. 
 
Vraag 15  
Mogen deze toestellen door inwoners gebruikt worden? 
 
Antwoord 15 
Ja, mits zij zich houden aan de algemene regels. 
 
Vraag 16  
Welke voorzorgsmaatregelen/informatie moet dan worden verstrekt? Of valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van de inwoner zelf? 
 
Antwoord 16 
De algemene voorzorgsmaatregelen en informatie worden versterkt via de verschillende bekende 
social media. Er wordt een duidelijk beroep op het gezond verstand van de mensen zelf gedaan 
om zich te houden aan de algemene regels. Duidelijkheid op de locatie zelf is niet extra nodig, 
mensen kunnen zich voldoende laten informeren via alle social media. 
 
Vraag 17 
Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid, stel dat een inwoner kan aantonen besmet te zijn 
met en door (Tiroler zaak). 
 
Antwoord 17 
Aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan op het moment dat de gemeente verwijtbaar heeft 
gehandeld. Bijvoorbeeld indien uit de richtlijnen van het RIVM/ rijksoverheid blijkt dat het gebruik 
van de toestellen besmettingsgevaar zou kunnen opleveren en wij als gemeente  
geen maatregelen, borden, linten, hekken, hebben genomen om dat gebruik te beletten.  
 
Vraag 18 
Is deze groep jeugdige inwoners hierover apart geïnformeerd? Zou hierover aanvullende 
informatie op de gemeentelijke website kunnen worden geplaatst? 
 
Antwoord 18 
Dit soort groepswoningen heeft Stichtse Vecht niet. 
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Vraag 19 
In SV zijn er een aantal woongroepen voor verstandelijk beperkten in de wijk. Welke regels gelden 
voor hen en heeft de gemeente ze hierover apart geïnformeerd?  
 
Antwoord 19 
Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij moeten omgaan met de coronacrisis. Wij 
adviseren ook aanbieders in de zorg de richtlijnen van het RIVM te volgen. Voor vragen kunnen zij 
terecht bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Op hun website is een FAQ met de meest gestelde 
vragen rond de coronacrisis opgenomen. 
 
Vraag 20 
In onze gemeente wonen een aantal statushouders in groepsverband. Welke regels gelden voor 
hen en heeft de gemeente ze hierover apart geïnformeerd? 
 
Antwoord 20 
Op dit moment hebben wij geen statushouders in groepsverband wonen. 
 
Vraag 21 
Is het alle scholen en opvang gelukt om in samenwerking tot een werkbare openstelling te komen? 
En is de gemeente geïnformeerd of scholen zoveel mogelijk hele dagen schoolgang met 
aansluitend opvang realiseren? 
 
Antwoord 21 
Ja, dat is gelukt. Scholen en buitenschoolse opvang hebben het gezamenlijk opgepakt. Niet alle 
onderwijslocaties kozen voor hele dagen onderwijs. Scholen waren gedurende schooltijd zelf 
verantwoordelijk voor de opvang. Ze zijn er met de buitenschoolse opvang prima uit gekomen. 
 
Vraag 22 
Heeft de gemeente hier ook een toezichthoudende rol en kan/mag zij bij niet handhaving ten leste 
interventie, sancties opleggen? 
 
Antwoord 22 
Nee, die rol heeft de gemeente niet. 
 
Vraag 23 
Heeft de gemeente hierin ondersteuning geboden, zo ja op welke wijze is dit vorm gegeven? 
(bijvoorbeeld verstrekken van dranghekken, verkeersregelaars, tape, etc.) 
 
Antwoord 23 
De gemeente heeft vooral de samenwerking gefaciliteerd. Er vond wekelijks een digitaal 
netwerkoverleg plaats dat werd voorbereid en voorgezeten door de gemeente. Daarnaast zijn 
hekwerken uitgeleend en zijn bijvoorbeeld verkeersmaatregelen ondersteund. 
 
Vraag 24 
Zijn er extra faciliteiten ingezet, denk aan leerlingenvervoer, om kinderen/jeugd te faciliteren om 
deel te nemen aan onderwijsgang. Met name valt dan te denken aan kinderen/jeugd die nog geen 
gebruik maakten van leerlingenvervoer, maar waar dat wellicht nu wel een passende maatregel 
voor zou zijn. De regering adviseert immers om zo min mogelijk gebruik te maken van het OV. 
 
Antwoord 24 
Nee, het was niet nodig om extra faciliteiten in te zetten. 
 



 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 

 

Pagina 6 van 7 1
8

50
1

7_
1

.D
O

C
/V

Iv
6 

Vraag 25 
Heeft de gemeente in beeld hoeveel kinderen/jeugd die op SBO of VSO zitten hiervan gebruik 
zouden willen maken of aan wie het wellicht tijdelijk aangeboden zou kunnen worden, of zijn er 
passende alternatieven? 
Antwoord 25 
Zie het antwoord op de vorige vraag. 
 
Vraag 26 
Heeft de gemeente extra capaciteit in de vorm van Boa’s, verkeersregelaars, tekstkarren, borden, 
politie(vrijwilligers) of drones ‘ingekocht’ of geregeld? 
 

Antwoord 26 
De gemeente heeft geen extra Boa’s ingehuurd voor het handhaven van de noodverordening. Bij 
De Meent, Scheendijk, de Brugstraat en de Maarsseveense plassen is gekozen voor 
verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. In de beginfase is in verband met een 
tekort aan borden een tekstkar geplaatst in Pauwenkamp om inwoners te wijzen op het houden 
van anderhalve meter afstand. Er zijn extra borden gemaakt en geplaatst op plekken waar het 
druk is, om mensen te wijzen op het houden van afstand. Ook zijn de evenementenborden die op 
een aantal plekken in onze gemeente te vinden zijn, gebruikt om inwoners en bezoekers te wijzen 
op de basisregels (houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis en blijf thuis 
bij verkoudheidsklachten). 

Vraag 27 
Waar is de rol van toezicht belegd? Is de horecaondernemer verplicht zelf politieagentje te spelen 
of wat zijn de aan de voorkant gemaakte afspraken? 
 

Antwoord 27 
De horecaondernemer moet zorgen voor de naleving van de richtlijnen van het RIVM en de 
noodverordening. Als de ondernemer dit niet voor elkaar krijgt dan kan hij contact opnemen met 
de Boa’s of Politie. 

Vraag 28 
Worden of zijn de WhatsAppgroepen en buurtpreventieteams extra geïnformeerd wat te doen ten 
tijde van corona? 
 

Antwoord 28 
Deze zijn niet door de gemeente - in aanvulling op de publieke informatievoorziening van onder 
meer Rijk, RIVM, GGD regio Utrecht en gemeente - extra geïnformeerd. De leden die vragen 
hadden hebben een antwoord gekregen in de lijn van de bovenstaande richtlijnen.  

Vraag 29 
Welke preventieve maatregelen of extra informatie en toezicht is hiervoor georganiseerd door de 
gemeente? 

Antwoord 29 
In overleg met de vaarwegbeheerder en de VRU is de brugbediening tijdelijk beperkt. Vanaf 21 
mei is dat, ook op aanwijzing van de VRU, weer genormaliseerd tot het gebruikelijke regime. De 
corona-regels voor het aantal personen op een vaartuig zijn via een nieuwsbericht op de website 
bekend gemaakt. Zie bij: https://stichtsevecht.nl/nieuws/1500/nieuwe-regels-vanaf-1-juni-2020/ 
https://stichtsevecht.nl/nieuws/1447/zomerregeling-bruggen-en-sluizen/  
De collega’s van het Telefonisch informatiecentrum (TIC) hebben de informatie ook gekregen 
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vanwege mogelijke vragen. Vanuit de gemeente is geen extra toezicht op vaartuigen ingezet. De 
toezichttaak op het water ligt bij de vaarwegbeheerder Waternet. 
 
Vraag 30 
Is bijvoorbeeld een smal wandelpad als het Jaagpad afgesloten voor wandelaars? 
 
Antwoord 30 
Wij zetten geen paden/wegen af omdat deze smal zijn, maar gaan uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Er zijn verschillende jaagpaden in onze kernen. Bij het 
Jaagpad in Vreeland hebben wij waarschuwingsborden geplaatst.  
 
Vraag 31 
Zijn de zeer smalle fietspaden in en nabij Kockengen vanwege de smalte in de weekenden nog vrij 
toegankelijk? Sommige onderdelen van fietsroutes in het buitengebied zijn niet coronaproef te 
noemen. Kan de gemeente daar meer over publiceren op de website? 
 
Antwoord 31 
Het is aan de weggebruikers om de 1,5m afstand in acht te houden. Op diverse plaatsen heeft de 
gemeente gele waarschuwingsborden geplaatst. Over het algemeen kijken fietsers niet op de 
website van de gemeente. Ze zijn immers bekend in de omgeving en zullen ter plekke een andere 
route kiezen. 
 
Vraag 32 
Op verzoek van Het Vechtse Verbond zijn de watertappunten afgesloten voor gebruik. Dit staat 
niet op de site en is ook niet op de locaties zelf aangegeven met een bordje ‘’tijdelijk buiten gebruik 
i.v.m. corona”. Zouden deze alsnog geplaatst kunnen worden? 
 
Antwoord 32 
Inmiddels hebben wij het bordje “tijdelijk buiten gebruik” op de locaties geplaatst. 
 
Vraag 33 
Zouden deze maatregelen ook op de website vermeld kunnen worden? 
 
Antwoord 33 
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1969/openbare-watertappunten/. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 


