
1 

 

In deze RaadsInformatieBrief: 

 
Update coronavirus ............................................................................................................................... 1 

Halfjaar cijfers Stichtse Vecht laten forse tekorten zien ..................................................................... 2 

 

Update coronavirus 

Gezien de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en de aanscherping van enkele maatregelen, menen wij er 

goed aan te doen u te informeren over het volgende. Het aantal besmettingen door het coronavirus loopt op, ook in 

Stichtse Vecht. Na een rustige achterliggende periode, ontvangen wij helaas bijna dagelijks weer meldingen van de 

GGD regio Utrecht (GGDrU) over positief geteste inwoners. Daarom intensiveert de gemeente de communicatie 

met inwoners en ondernemers. Hierin benadrukken wij de urgentie van het naleven van de basisregels en de 

geldende maatregelen.  

Besmettingen Nyenrode 

 

Nyenrode Business Universiteit heeft ons deze week geïnformeerd over negen besmettingen onder studenten. Alle 

besmette studenten zijn teruggekeerd naar hun ouderlijk huis en verblijven daar in quarantaine. De GGDrU staat 

inmiddels in nauw contact met de universiteit. Medewerkers van de GGDrU hebben ook een bezoek gebracht aan 

de campus van Nyenrode om hen te adviseren over passende maatregelen om nieuwe besmettingen op de 

campus te voorkomen.  

Ook als gemeente staan wij in nauw contact met de universiteit en denken en werken wij mee aan manieren om 

het bewustzijn en het belang van de geldende coronamaatregelen te vergroten en de naleving ervan op de campus 

te handhaven. Zo hebben gemeente en universiteit samen een brief opgesteld, waarin studenten wordt gewezen 

op de basisregels en de specifieke maatregelen die gelden voor studentenbijeenkomsten. Deze brief wordt 

aanstaande maandag verspreid bij de start van het nieuwe academische jaar. Ook is met de universiteit 

afgesproken dat zij de huisregels aanscherpen en alle studenten verplichten een coronaprotocol te ondertekenen. 

Als studenten zich vervolgens niet aan de afspraken houden, volgt een handhavingstraject dat kan resulteren in 

het verlaten van de campus. De gemeentelijke handhavers bieden ondersteuning bij de handhaving van de 

maatregelen op de campus. De besmettingen zijn verder voor Nyenrode Business Universiteit aanleiding geweest 

om zelf een aantal geplande introductiebijeenkomsten voor nieuwe studenten op de campus af te gelasten. 
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Halfjaar cijfers Stichtse Vecht laten forse tekorten zien  
 

Het college heeft op 18 augustus 2020 besloten drie financiële stukken ter besluitvorming aan uw raad voor te 

leggen. Het gaat hier om de jaarlijkse Bestuursrapportage 1e helft 2020, de nota reserve en voorzieningen 2020 en  

het beleid algemene reserve. Deze laatste twee stukken worden nog aan de auditcommissie voorgelegd. 

Bestuursrapportage 1e helft 2020 

 

In de Bestuursrapportage schetsen we een beeld dat bij gelijkblijvende omstandigheden de effecten op de 

begroting van dit jaar fors zijn. Namelijk een tekort van 2.1 miljoen euro. Dit vindt zijn oorzaak in de coronacrisis, de 

blijvende stijging van de kosten in het sociaal domein en de steeds dalende bijdragen van de Rijksoverheid. Wat 

uiteindelijk de impact op de begroting 2021 zal zijn is nu nog niet te overzien. Maar dat het doorwerkt en effect 

heeft op hetgeen we in de volgende jaren kunnen doen is een feit. Uiteraard blijven we samen met u werken aan 

een solide en financieel gezonde gemeente. De drie bovengenoemde stukken worden met u besproken tijdens de 

commissievergadering Bestuur en Financiën van 15 september en de raadsvergadering van 29 september 2020.  

 

Lees meer in het persbericht.  
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