
Van: Fleuren, Luka <Luka.Fleuren@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 21 maart 2023 12:55 
Aan: 'Riëtte Habes' <riette@samenstichtsevecht.nl>; 'fractie@samenstichtsevecht.nl' 
<fractie@samenstichtsevecht.nl> 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: Vergadervragen bij motie d66 
 
Beste Riëtte, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen.  
 

1. Onlangs is bij het vaststellen van de POK gelden naar voren gekomen dat er bij de 
bijzonder bijstand toch een budget was van 20.000 euro om kwetsbare inwoners o.a. 
de mogelijkheid te geven aan een ID-bewijs te komen. Zijn de uitvoeringsregels van 
dat budget, dus wanneer dat voor welke doelgroep kan worden aangewend, 
beschikbaar voor de raad. Zo ja, kunnen deze dan met ons gedeeld worden. 
Dit is de betreffende beleidsregel: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR404462/1.  

 
2. In het kader van de inclusie agenda en de specifieke uitvoeringsagenda LHBTIQ.  Is er 

een evaluatie beschikbaar voor de raad waar we nu staan en welke aanpassingen 
wenselijk zijn? Is daar een overzicht van en kan deze met de raad gedeeld worden? 
Zoals aangegeven in de Lokale Inclusie Agenda (LIA) volgt er in Q3 2023 een 
voortgangsrapportage over de uitvoering van de activiteiten en het behalen van de 
subdoelen uit de LIA. Wanneer deze voortgangsrapportage gereed is, delen wij deze 
ter informatie met het college en de raad. 

 
3. Zijn er via het platform LHBTIQ of via het mailadres vooriedereen@stichtsevecht.nl 

knel-of aandachtspunten aangedragen en kunnen deze met de raad worden gedeeld. 
In het Regenboogactieplan 2023-2024 staat dat wij in 2022 in gesprek zijn gegaan met 
een aantal inwoners die persoonlijk betrokken zijn bij het thema LHBTIQ+. Deze 
inwoners hebben gereageerd op onze oproep om mee te denken over het actieplan. De 
input van deze inwoners is gebruikt om de vier thema’s te bepalen waar wij ons als 
Regenbooggemeente voor inzetten.  

 
4. Een paspoort of id-kaart is voor iedere inwoner belangrijk voor bijv het verkrijgen van 

zorg. We weten dat bij vluchtelingen en/of statushouders bij eerste registratie 
brondocumenten bij inschrijving niet beschikbaar zijn. Soms komen deze later toch 
naar boven. Dat kan betekenen dat het brondocument andere informatie geeft dan bij 
inschrijving is opgenomen. Van rechtswege vervalt dan het ID bewijs, omdat deze 
foutieve informatie bevatte.  Krijgen deze bewoners een gratis vervangend ID bewijs, 
of moeten ze deze betalen? 
Nee, de inwoner moet dan zelf de kosten voor vervanging van ID bewijs betalen. 
Wanneer het een ambtelijke fout betreft zullen de kosten door de gemeente worden 
vergoed.  

 
5. Is er zicht op hoe vaak per jaar aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een gratis te 

verkrijgen ID-bewijs. Is daar uit ervaring van de afgelopen jaren, zicht op. Over welke 
aantallen en kosten hebben we het dan?  
Het afgelopen jaar is er 27 keer een ID bewijs vergoed door de gemeente als gevolg 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR404462/1
mailto:vooriedereen@stichtsevecht.nl


van een ambtelijke fout. In 5 gevallen is er een vergoeding geweest als gevolg van een 
productiefout (fout door producent) 

 
6. En tot slot, een tijd geleden heeft onze fractie een dringend signaal afgegeven dat de 

'aktes' of digitale procedures  niet conform grondwet 1 en de AVG waren opgesteld en 
dat we onbedoeld mensen buiten sloten. Is dat nu op orde. Dat had o.a. te maken met 
genderneutraliteit. 
Aktes, zijn landelijk hetzelfde, hier kan de gemeente niets aan veranderen. Per 1 maart 
2023, is er een nieuw modelboek (akten Burgerlijke stand), waarbij de mogelijkheid 
is, i.p.v. “moeder” te kiezen voor “ouder”. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Luka Fleuren 
Beleidsadviseur Onderwijs en Inclusie 
 

 
 

 luka.fleuren@stichtsevecht.nl 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  

                                      

 

mailto:luka.fleuren@stichtsevecht.nl
https://nieuwsbrief.stichtsevecht.nl/aanmelden/
https://www.stichtsevecht.nl/
https://twitter.com/stichtsevecht
https://nl-nl.facebook.com/gemeente.stichtsevecht/
https://www.linkedin.com/company/gemeentestichtsevecht
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/gemeente-stichtse-vecht-bereikbaar-via-whatsapp_43604/
https://www.youtube.com/channel/UCHUN2_AHQEtnkNg5ZH1ZzOQ
https://www.instagram.com/gemeentestichtsevecht/

