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Update coronacrisis
De afgelopen week is er veel gecommuniceerd met u en met inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht.
Samen met jongerenwerk, BOA’s en politie hebben we extra aandacht voor het (ongewenst) samenkomen van
jongeren. We zien dat de drukte op de wegen en sommige plekken in onze gemeente toeneemt. De situatie wordt
nauwlettend in de gaten gehouden door gemeentelijke handhavers en de politie.

Lintjesregen
Er komt dit jaar een aangepaste Lintjesregen. De traditionele ceremonie wordt aangepast vanwege de coronauitbraak. De namen van de gedecoreerden zullen, net als in andere jaren, in een speciale editie van de
Staatscourant op vrijdag 24 april om 13.00 uur worden gepubliceerd. De in Stichtse Vecht wonende gedecoreerden
in spe krijgen die dag vóór 13.00 uur een telefoontje van burgemeester Reinders. De Kanselarij der Nederlandse
Orden, die verantwoordelijk is voor de lintjes, zoekt naar één landelijk moment om de Koninklijke onderscheidingen
alsnog uit te reiken. Wanneer dit gebeurt, hangt af van het verloop van de coronacrisis.

Aanpassing huwelijken
Ook voor huwelijken geldt dat de dienstverlening doorgaat, maar in aangepaste vorm. Er zijn extra maatregelen
genomen voor alle huwelijken die tot en met 17 mei ingepland staan. Hierbij wordt aangesloten bij de regels van de
Rijksoverheid en de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Het aantal toegestane
aanwezigen is ingeperkt. Zo kan de onderlinge afstand van 1,5 meter worden bewaakt. De gemeentelijke locaties
Goudestein en Boom en Bosch zijn zodanig aangepast dat iedereen minimaal 1,5 meter van elkaar af zit.
Daarnaast zijn er hygiënemaatregelen genomen. Er worden bijvoorbeeld geen handen meer geschud en er worden
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aparte pennen gebruikt om te tekenen. Alle huwelijksambtenaren zijn geïnstrueerd om de reguliere
voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen.
Met alle bruidsparen die tot en met 17 mei een huwelijk hadden gereserveerd is contact opgenomen. Waar
mogelijk zijn maatwerkoplossingen geboden. Bruidsparen kunnen het huwelijk kosteloos verzetten, annuleren of
verplaatsen naar een gemeentelijke locatie. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor huwelijken die in
horecagelegenheden stonden gepland maar die niet door kunnen gaan vanwege de sluiting van de horeca. Alle
bruidsparen hebben begripvol gereageerd op de aanpassingen.

Drukte op recreatieve routes
Afgelopen dagen is in het nieuws veel aandacht geweest voor de drukte op recreatieve routes die verwacht wordt
tijdens de paasdagen. Vanuit onze gemeente bereiken ons ook signalen van onder andere drukte langs de Vecht.
Wij houden de situatie in Stichtse Vecht de komende dagen nauwlettend in de gaten. Ook roepen wij iedereen op
om zich aan de maatregelen te houden zodat bijvoorbeeld (gedeeltelijke) afsluiting van wegen niet nodig is. Binnen
de Veiligheidsregio Utrecht is afgesproken dat vooralsnog geen extra maatregelen zullen worden genomen ten
aanzien van recreatieve routes. Vanzelfsprekend kan dit alsnog gebeuren indien de situatie daar om vraagt.

Subsidies 2020 en maatregelen COVID-19
Door de maatregelen die zijn afgekondigd in verband met COVID-19 kunnen tal van evenementen geen doorgang
vinden. Voor een aantal evenementen was al subsidie verleend. Aan deze organisaties zal op korte termijn
gevraagd worden een vaststellingsverzoek in te dienen.
Het college heeft op 7 april 2020 besloten om bij het vaststellen van de subsidie van geannuleerde evenementen
rekening te houden met de kosten die gemaakt zijn bij de voorbereiding. Indien evenementen later in 2020
georganiseerd gaan worden en passen in de steeds drukker wordende evenementenkalender van de 2e helft van
2020 kunnen deze organisaties opnieuw een subsidieaanvraag indienen.
Voor wat betreft de overige gesubsidieerde activiteiten is besloten om met de organisaties in gesprek te gaan over
de impact die de COVID-19 maatregelen heeft op de continuïteit van hun activiteiten.
Om de continuïteit van deze activiteiten in ieder geval financieel mogelijk te maken heeft het college besloten de
subsidievoorschotten voor het 2de kwartaal ongewijzigd uit te betalen.

Afspraken zorgaanbieders in tijden van corona
In RIB #26 hebben wij u geïnformeerd over het pakket maatregelen waarmee wij (lokale) ondernemers
ondersteunen in deze zware tijden. Aanvullend daarop informeren wij u graag over de afspraken met
zorgaanbieders waar wij een contract mee hebben.
Gemeente blijft geleverde zorg betalen
Allereerst: gemeente Stichtse Vecht blijft de geleverde zorg betalen, ook wanneer deze zorg anders of beperkter is
dan in het contract was afgesproken. Dit is in lijn met de landelijke afspraken en in afstemming met de andere
Utrecht West gemeenten. Bovendien geven wij ruimte aan - en stimuleren wij zorgaanbieders om creatief om te
gaan met het blijven leveren van de benodigde zorg. We zien hier al mooie initiatieven ontstaan.
Ook hebben wij de bereidheid uitgesproken om op regionaal niveau afspraken te maken met zorgorganisaties ter
ondersteuning van de bedrijfscontinuïteit. De wijze waarop dit gebeurt werken we nog nader uit. Dit is mede
afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tussen VNG en het Rijk over de vergoeding van meerkosten die
worden gemaakt als gevolg van deze crisis. Wij volgen dit overleg op de voet vanuit Utrecht West en
bovenregionaal. Verder dragen wij vanzelfsprekend zorg voor tijdige betalingen van ingediende facturen om
liquiditeit te ondersteunen.
Contact met onze zorgaanbieders
De zorgaanbieders blijven op de hoogte via de website van Inkoop & Monitoring Utrecht West. Hier worden de
actuele ontwikkelingen bijgehouden en de antwoorden gepubliceerd op veel gestelde vragen. Op 19 maart 2020
hebben wij alle aanbieders hierover een e-mail gestuurd. Wij onderhouden contact met alle lokale zorgaanbieders
over de ontwikkelingen. Ons beeld is dat het naar omstandigheden goed gaat; er wordt hard gewerkt om alle
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cliënten op gepaste wijze te ondersteunen. Veel reguliere zorg wordt in deze periode via beeldbellen geleverd.
Indien noodzakelijk vindt echter ook face-to-face contact plaats. Onder andere Welzijn Stichtse Vecht en Handje
Helpen geven aan dat zij nog meer hulp zouden kunnen verlenen aan onze inwoners. Wij hebben de
zorgaanbieders gewezen op dit aanbod; zij hebben hier enthousiast op gereageerd. Het wijkteam (Youké) heeft
goed contact met gezinnen over hulpvragen en biedt waar nodig ondersteuning.
Nieuwe planning voor aanbesteding Wmo-begeleiding en jeugdzorg
Zoals u weet gaat gemeente Stichtse Vecht de jeugdhulp en Wmo-begeleiding opnieuw inkopen. De planning van
het aanbestedingsproces is zowel bij de gemeente als bij de zorgaanbieders onder druk komen te staan vanwege
de huidige situatie. Wij betrekken de zorgaanbieders actief bij het opstellen van een nieuwe en realistische
planning voor de aanbesteding.

Monitor Sociaal Domein juli – december 2019
We informeren u graag over de Monitor Sociaal Domein. Deze tweede uitgave van 2019 beschrijft de stand van
zaken voor de maanden juli tot en met december 2019.

Trends en verwachtingen voor 2020
We verwachten dat de trend van de vergrijzing zich doorzet als we kijken naar de totale bevolkingsopbouw in onze
gemeente. Het aantal beschikte hulpmiddelen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)) toont na 2018 een
lichte stijging die we toeschrijven aan de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief.
Na een gestage groei in de afgelopen perioden zien we nu een lichte afvlakking in het aantal jeugdhulpcliënten en trajecten. We zien dat de dalende trend in het aantal verstrekkingen van algemene bijstand duidelijker zichtbaar
wordt. Echter, de uitbraak van COVID-19 zal een trendbreuk laten zien.

Opbouw van de monitor
De focus van de monitors ligt op het in kaart brengen van relevante informatie die bijdraagt aan datagedreven
sturing. De indeling en opbouw van deze Monitor is gebaseerd op de eerdere monitors en laat met cijfermatige
data de ontwikkelingen zien in de verschillende sub-domeinen (Wmo, jeugdhulp, participatie en
schuldhulpverlening) van het Sociaal Domein. Daarmee geven we een beeld van de huidige stand van zaken
binnen het Sociaal Domein.

Samenhang met andere gegevens
De Monitor Sociaal Domein geeft kerncijfers over onze inwoners en de voorzieningen in het sociaal domein
waarvan zij gebruik maken. Met de Programmarekening informeren wij u over het gebruik van (financiële)
middelen. Met de Monitor Sociale Kracht, die in U-10 verband wordt uitgebracht, gaat het over het welzijn en
welbevinden van onze inwoners. Wij informeren u hierover binnenkort. Ook vindt er jaarlijks een
cliënttevredenheidsonderzoek plaats onder de cliënten van Wmo en Jeugdhulp. Vanaf najaar 2019 wordt ook voor
de participatiewet de klanttevredenheid gemeten. Over al deze ontwikkelingen en uitkomsten wordt u telkens apart
geïnformeerd.

----------------
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Hulpmiddelencentrum failliet
Afgelopen vrijdag is het hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard. Ongeveer 85 inwoners van Stichtse Vecht
hebben één of meerdere Wmo-hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel in bruikleen van HMC.
Voor hen verandert er voorlopig niets. HMC blijft gewoon open. Dit betekent dat inwoners gewoon gebruik kunnen
blijven maken van de dienstverlening. De hulpmiddelen blijven bij de inwoners. Storingen kunnen net als anders bij
HMC gemeld worden. De curatoren gaan samen met de gemeente op zoek naar een oplossing. Het uitgangspunt
daarbij is dat er zo min mogelijk verandert en de inwoner het hulpmiddel gewoon kan houden. Zodra er meer
bekend is nemen we contact op met de inwoners die een hulpmiddel van HMC gebruiken en zullen we hen nader
informeren.

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

Resultaten subsidiescan door extern bureau
Bureau MORE is in het voorjaar van 2019 door gemeente Stichtse Vecht gevraagd een subsidiescan te verrichten
om een uitgangspositie te creëren voor het maximaliseren van subsidie-opbrengsten. Hieronder informeren wij u
over de uitkomsten van dit onderzoek en komen daarmee tegemoet aan de toezegging u hiervan op de hoogte te
stellen.
Het eindrapport levert een globaal inzicht in de mogelijkheden om meer subsidie te verwerven. Uit het rapport blijkt
dat Stichtse Vecht de wegen naar de fondsen relatief goed kent, vooral binnen het sociaal domein en het ruimtelijk
domein. De gemeente is echter geen voorloper op het gebied van subsidieverwerving. Zo kunnen de subsidies van
het rijk en de provincie beter worden benut. Er wordt hierin ook minimaal geïnvesteerd in relatie tot nieuwe
beleidsvoornemens. Overigens is het goed om te bedenken, dat het ontvangen van subsidie doorgaans betekent
dat de gemeente vanuit haar eigen budgetten ook geld moet bijdragen; budget dat niet altijd of soms niet
beschikbaar is.

Het vervolg
De belangrijkste uitkomsten van het rapport zijn onder de aandacht gebracht van teammanagers en
programmamanagers. Zij hebben hier blijvend aandacht voor. Door behaalde successen intern meer te delen is
een breder subsidiebewustzijn te creëren. Het opstellen van een meer uitgebreid overzicht met mogelijkheden voor
subsidieverwerving is een andere optie. Dit vraagt echter een dermate grote inspanning die, personeel technisch,
nu niet te leveren is. Er is momenteel te weinig capaciteit om structureel en continu meer aandacht te besteden
aan subsidieverwerving. We hebben ervoor gekozen om jaarlijks een subsidiescan ‘light’ uit te voeren, om de
aandacht hiervoor levend te houden.
Via deze link kunt u de rapportage van Bureau MORE bekijken.

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