
Bijlage 2. Aanbevelingen van raad, inwoners, ondernemers 
en instellingen ten aanzien van bestaand beleid 
 
Inhoud 
Inleiding .................................................................................................................................................. 2 
1 Thematafel Sociaal domein ........................................................................................................... 2 

1.1 Algemeen ................................................................................................................................. 2 
1.2 Werk, inkomen en armoedebeleid ........................................................................................... 2 
1.3 Jeugd en onderwijs .................................................................................................................. 2 
1.4 Geestelijke gezondheidszorg .................................................................................................. 3 
1.5 Ouderen ................................................................................................................................... 3 
1.6 Eigen kracht/samenredzaamheid ............................................................................................ 3 
1.7 Preventie .................................................................................................................................. 3 
1.8 Inkoop en budgetten ................................................................................................................ 4 
1.9 Cliënten: Onafhankelijkheid, transparatie en privacy .............................................................. 4 
1.10 Communicatie, informatie en dienstverlening ......................................................................... 4 
1.11 Wijkteams en integraliteit ......................................................................................................... 5 

2 Thematafel Gebiedsgericht werken, veiligheid en handhaving ................................................ 5 
2.1 Gebiedsgericht werken ............................................................................................................ 5 
2.2 Veiligheid ................................................................................................................................. 5 
2.3 Handhaving .............................................................................................................................. 6 

3 Thematafel Dienstverlening, regionale samenwerking en financiën ........................................ 6 
3.1 Regionale samenwerking ........................................................................................................ 6 
3.2 Dienstverlening ........................................................................................................................ 6 
3.3 Financiën ................................................................................................................................. 6 

4 Thematafel Leefomgeving, water en infrastructuur ................................................................... 6 
4.1 Leefomgeving .......................................................................................................................... 6 
4.2 Water ....................................................................................................................................... 6 
4.3 Infrastructuur ............................................................................................................................ 6 

5 Thematafel Economie, recreatie en toerisme .............................................................................. 7 
5.1 Economie ................................................................................................................................. 7 
5.2 Recreatie en toerisme ............................................................................................................. 7 
5.3 Sport ........................................................................................................................................ 7 

6 Thematafel Onderwijs, cultuur en monumenten ......................................................................... 8 
6.1 Onderwijs ................................................................................................................................. 8 
6.2 Cultuur ..................................................................................................................................... 8 
6.3 Monumenten ............................................................................................................................ 8 

7 Thematafel Wonen, natuur en duurzaamheid ............................................................................. 8 
7.1 Thema duurzaamheid .............................................................................................................. 8 
7.2 Thema natuur en landschap .................................................................................................... 8 
7.3 Thema bouwen en wonen ....................................................................................................... 9 



Aanbevelingen beleidsuitvoering 
 

Inleiding 
Tijden de inspiratiesessies op 20 en 21 mei is een groot aantal potentiële aanvullingen ten aanzien 
van het coalitieakkoord opgehaald. Niet alle punten van deze ‘oogst’ zijn uiteindelijk door de 
raadsfracties beschouwd als aanvullingen op hoofdlijnenakkoord en zijn niet opgenomen in het 
raadsprogramma. De punten zijn echter wel als nuttige aanbevelingen ten aanzien van het bestaande 
beleid beschouwd en worden daarom als zodanig meegenomen. Hieronder zijn deze, gerangschikt 
per thema, integraal opgenomen. 

 
1  Thematafel Sociaal domein 
 
1.1 Algemeen 

- Aandacht voor de duurzaamheid of borging van de resultaten. 
- Blijf kijken naar best practise, ook om ons heen: 

 Profiteren van de ervaringen in de pilots Maarssenbroek en Breukelen. 
 
1.2 Werk, inkomen en armoedebeleid 

- Versterken capaciteiten werkzoekenden ten behoeve van de arbeidsmarkt (klaar maken voor 
werk). Mensen aan het werk helpen en laten participeren.  

- Aandacht voor de gevolgen Participatiewet en nog te ontwikkelen Werkgelegenheidsbeleid 
- Streven naar participatie van iedereen. Ook jongeren! 
- Als gemeente werkervaringsplaatsen/facilitair werk/dagbesteding aanbieden aan mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt maar ook sociale 
activering (Pauw-bedrijven) 

- Aandacht voor het aantal kwetsbare vrijwilligers in de bibliotheek (en andere bedrijven) en 
andere organisaties 

- Begeleiden naar werk, social return: jongeren ervaring laten opdoen bij maatschappelijke 
organisaties als toeleiding naar werk; jeugdwerkeloosheid.  

- Ook goede voorbeelden uitlichten op allerlei manieren, ook via website/facebook. 
- Vanuit de gemeente meer aandacht voor participatie van mensen met een beperking:  

 Deze mensen meer ondersteunen;  
 Organiseer als gemeente open dagen door bedrijven en maatschappelijke 

organisaties wat zij te bieden hebben voor mensen met een beperking. 
 Vanuit de gemeente meer aandacht voor participatie van mensen met een beperking:  

 Deze mensen meer ondersteunen; 
 Organiseer als gemeente open dagen door bedrijven en maatschappelijke 

organisaties wat zij te bieden hebben voor mensen met een beperking. 
- Het armoedebeleid moet versterkt worden, niet alleen continueren van het bestaande, maar 

intensivering van het gebruik bevorderen. 
- Speciale aandacht voor ZZP-ers, zij moeten ook aanspraak kunnen maken op hulp bij 

schulden. 
- Meer aandacht voor armoede onder kinderen/ jongeren:  

 ondersteuning bieden op sport en sociale activiteiten. 
 onderwijs betrekken bij programma “Omgaan met geld” tbv. preventie 

schuldenproblematiek bij jongeren 
- Ondersteun integrale pragmatische aanpak armoedebestrijding.  
- De jeugdgezondheidszorg kan deze kinderen toeleiden naar voorzieningen die nodig zijn om 

gezond op te groeien bijvoorbeeld lid van de sportvereniging, extra geld voor ontbijt etc. 
            

1.3 Jeugd en onderwijs 
- Gemeente inzetten op gesprek met de scholen om door te gaan met de maatschappelijke 

stages. Het is ook voor sportverenigingen en zorginstellingen van groot belang! 
- Extra aandacht voor passend onderwijs en intensieve en zorgvuldige begeleiding naar 

passend onderwijs toe. Passendheid staat boven nabijheid. 
- Een regionale expertisepool ter ondersteuning van de scholen (remedial teaching en 

speltherapie) 
- Benut de jeugdgezondheidszorg die kan normaliseren en kan meedenken op basis van 

medische dossier en kennis van de school over wat nodig is. 
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1.4 Geestelijke gezondheidszorg 

- Sport voor kinderen met GGZ problematiek bv kinderen met autisme. 
- Keuzevrijheid voor hulpverlener voor deze groep cliënten 

 
1.5 Ouderen 

- Actieplan aanpak van eenzaamheid ouderen. 
- Continuering van de zorg voor ouderen moet gewaarborgd zijn. Zorg en samenredzaamheid 

moeten inderdaad dichtbij zijn. 
 
1.6 Eigen kracht/samenredzaamheid 

- Het makelen van vraag en aanbod faciliteren. 
- Goede informatievoorziening over het begrip “eigen kracht” is nodig, om duidelijk te maken dat 

deze inzet alleen wordt gevraagd indien redelijkerwijs mogelijk.  
- Wanneer we mensen erop gaan aanspreken om mee te doen in de zorg voor elkaar 

(samenredzaamheid), moet er een stimulans zijn: 
 Te denken valt aan een waardering (zonder bureaucratie) 
 Of een vorm van reciprociteit (bv. E coins).    

- In het kader van het versterken van de eigen kracht, de informatievoorziening naar mensen 
versterken. 

 Bijvoorbeeld mensen wegwijs maken in (algemene) voorzieningen, welke route ze 
hiervoor moeten doorlopen, inzicht bieden in mogelijkheden van 
welzijnsvoorzieningen e.d. 

 Ook aan mensen zelf vragen wat zij kunnen doen.  
- Steunprogramma flexibele inzet vrijwilligers & mantelzorgers (o.a. training e.d.). 
- Er moet speciale aandacht zijn voor de groep echte alleenstaanden. Zij kunnen geen beroep 

doen op de omgeving (samenredzaam), want die is niet aanwezig voor die groep.  
- Gilde 50 plussers die expertise inzetten zowel met handen als hoofd. Je moet de 

vrijwilligerscentrale opnieuw optuigen zodat mensen daadwerkelijk met hun expertise ingezet 
kunnen worden. Nu zijn er soms geen vrijwilligersmatches te maken, terwijl er veel vrijwilligers 
niets doen. Jammer want mensen willen graag ingezet worden. Het maatschappelijk goud 
moet ontgonnen worden. Gebruik maken van een landelijk digitaal platform. Wijkteams 
kunnen dit ook oppakken om vrijwilligers op de juiste plek in te kunnen zetten en matches te 
maken.        

- Ook bij aanbieders ( inloop) zal die vraag worden neergelegd. Net als zorg dichtbij.  
- Mantelzorgers vormen wel een risicogroep. De gemeente moet er goed voor zorgen.  
- Vrijwilligersparagraaf wie brengt vraag en aanbod bij elkaar?  
- Meer eigen kracht en samenredzaamheid. 

 
1.7 Preventie 

- Er moet aandacht zijn voor het vroegtijdig signaleren van problemen zoals met betrekking tot 
schuldenproblematiek: aandacht voor preventie. 

- Signalering is belangrijk. Door professionals, maar ook door inwoners en vrijwilligers. Het is 
ieders taak in de samenleving.  

- Rol idd welzijnswerken of ambulant medewerker deze ziet en voelt wat leeft in de wijk. 
- Meldingen kunnen worden neergelegd bij wijkteam die er op af kan gaan danwel het oplost. 
- Toegankelijkheid van info en signalering/ophalen en brengen. 
- Signaleringsnetwerk/verklikkersnetwerk.  
- Signalering via thuiszorg, kerken, verenigingen etc. Actief uitdragen, bijvoorbeeld in kranten, 

websites. 
- Denk ook aan andere instanties die kunnen signaleren, zoals: 

 Opticiëns 
 Audiciëns 
 Repaircafé 
 Wijkvereniging 
 Sportvereniging 

- Het oude buurthuis terug? Echter geen wijkteamhuis met drempel.    
- De bibliotheek als informatieplek, ontmoetingsplek en plek voor kennisuitwisseling  
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- Onderzoek mogelijkheid voor een digitaal platform.      
- Geef de ontmoetingsplek meer faciliteiten (wifi bijvoorbeeld) en loketten sociaal domein.  
- Het uitvoeren van een risico-analyse per gebied moet ten grondslag liggen aan een 

preventiebeleid. Voordat het sociaal domein ter sprake komt moet er preventief worden 
geacteerd. Het wijkniveau is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld ontmoetingsplekken kunnen 
preventief werken. Inschakelen van en wijken via wijkcommissies, dorpsraden.   

- Belangrijk om voorzieningen op peil te houden als gemeente. Inzet op preventie (gezond 
ontbijten, sport).  

- Respijtzorg is belangrijk.         
 
1.8 Inkoop en budgetten 

- Aandacht voor gezamenlijke inkoop, zodat er overeenstemming in programma’s en 
procedures is.  

- Expliciet opnemen dat de inrichting van het sociaal domein dient te geschieden binnen de ter 
beschikking komende budgetten. 

- Een Bestemmingsreserve 3 D om bij overschot of tekort de algemene reserve niet te 
beïnvloeden. 

 
1.9 Cliënten: Onafhankelijkheid, transparatie en privacy 

- Identiteit en privacy van de inwoner waarborgen: 
 Goede evaluatie en eventuele aanpassingen doen aan processen en procedures; 
 Hierbij borgen dat dit optimaal onafhankelijk is en de meetbaarheid. 

- Objectivering moet zoveel mogelijk worden bevorderd door een goede kwaliteitsbewaking, 
toezicht en cliëntenparticipatie.   

- Instellen van mediator inzake klachtenprocedures 
- Zo ook inzicht mogelijk maken in de route van de procedure. De organisatie van de 

procedures en zorgvragen moet uitgaan van de “één loket-gedachte”. 
 
1.10 Communicatie, informatie en dienstverlening 

- Voor een optimaal begrip bij het publiek van het “sociaal domein” is een adequate 
informatievoorziening vereist.  

 Specifiek aandacht daarbij voor het begrijpelijk maken van de veranderingen 
aangepast aan de verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld het inzetten van een 
boodschapper voor mensen met een verstandelijke beperking. 

-  Heldere en regelmatige informatievoorziening richting de gemeenteraad: 
 2 maandelijkse terugkoppeling naar de gemeenteraad, want om goed te kunnen 

sturen is informatie belangrijk; 
 Informatie over wachtlijsten om te kunnen bijsturen (met budget danwel beleid); 
 Helderheid over de formele bevoegdheden van de gemeenteraad, naast 

kaderstellend en controlerend?        
- Meer waardering, minder bureaucratie.        
- Informatievoorziening minimabeleid: 

 Wie maakt gebruik van het minimabeleid. Wie het hardst roept of zijn er criteria? 
 Is er een folder of nieuwsbrief? 
 Duidelijke website met informatie is nodig, die ook voor andere doelgroepen 

toegankelijk is, zoals blinden en slechtzienden. En niet alleen voor de sociaal 
vaardigen. Veel verschil in kennis tussen mensen die in verzorgingshuizen zitten over 
minimaregelingen. Hoort ook thuis in sociale wijkteams. 

 Daarnaast ook op papier informatie beschikbaar hebben.   
     

- Hoe krijgt de inwoner de juiste gedachte van de participatiewet en WMO tot zich? 
 Door goede verhalen via sociale media op praktisch niveau; 
 Door 1 op 1 gesprekken “keukentafelgesprek”. Intakegesprek door bijvoorbeeld 

wijkverpleegkundige; 
 Door (digitale) informatieplekken te creëren in de kernen in openbare ruimtes en 

informatie/kennisbijeenkomst te organiseren van organisaties voor inwoners (in 
bibliotheek bijvoorbeeld); 
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 Goede verhalen delen wekelijks in de VAR/Vechtstroom. Maar dan wel in ‘eenvoudige 
bewoordingen’, omdat niemand buiten de gemeente weet wat ‘sociaal domein’ is; 

 Wijkteams vragen hoe en wat gecommuniceerd moet worden. 
- Informatievoorziening is een belangrijke rol voor gemeente om mensen naar de beschikbare 

organisaties te kunnen verwijzen. Nu is dat niet altijd bekend:  
 Digimogelijkheden benutten, organiseren. 
 Volgsysteem gebruiken. Het zou fijn zijn als dat in de gehele regio Utrecht West bv. 

hetzelfde zou zijn. Breng de sociale kaart in beeld 
- De vraag van de burger: 

 De vraag wordt leidend, waardoor de zorg hier op wordt aangepast. Gevolg: de 
zorgorganisaties moeten ook kantelen. Vernieuwen! 

 De burger heeft geen recht op zorg, maar een vraag waar de gemeente zorg aan 
verleent.  

 Wie heeft oog voor de burger die zijn vraag niet kan verwoorden? 
- Twitter eens fatsoenlijke aanpakken in de gemeente    

 
1.11 Wijkteams en integraliteit 

- Transities integraal oppakken! Een centrale rol voor de wijkteams die hun kennis van de 
sociale samenhang gebruiken om zorg te leveren. 

- Ruimte voor differentiatie. Wijkteams kunnen verschillen qua samenstelling. Dit is afhankelijk 
van de wijksamenstelling, problematiek en behoeften. Wijkteams moeten we zien als 
groeimodellen. 

- Kansen benutten zoals verzorgingshuis ’t Kampje in Loenen. 
- Transities integraal oppakken! Een centrale rol voor de wijkteams die hun kennis van de 

sociale samenhang gebruiken om zorg te leveren. 
  
2 Thematafel Gebiedsgericht werken, veiligheid en handhaving 
 
2.1 Gebiedsgericht werken 

- De positie van dorpsraden etc. uitdiepen qua legitimatie, bevoegdheden, positie tot de Raad, 
het vertegenwoordigende gehalte. 

- Bewonersorganisatie als afspiegeling van de samenstelling van de wijk. 
- Bewoners mee laten beslissen door co-productie en co-creatie. 
- Iedere wijk/kern een eigen identiteit en maatwerk leveren bij maatregelen. 
- De positie van dorpsraden etc. uitdiepen qua legitimatie, bevoegdheden, positie tot de Raad, 

het vertegenwoordigende gehalte. 
- Meer richten op vitaliseren van de bewonersorganisaties. 
- De komende periode graag minder regie en meer faciliteren. 
- Hoe maken we de nieuwe koers doorontwikkeling bekend aan de bewonersorganisaties en 

welke rol hebben zij daarin? 
- Herstructurering van de taak en functie van gebiedsregisseurs en gebiedsbeheerders, de 

communicatie van beiden met de bewoners(aanzienlijk verbeteren. 
- Wijkgericht werken inzetten om communicatie met bewoners te verbeteren. 
- Zo vroeg mogelijk mensen informeren over de plannen die er zijn en zo breed mogelijk in de 

openbaarheid brengen. Mensen meer informeren. 
- Sociale beursvloer in de wijken om vraag en aanbod van vrijwilligers aan elkaar te koppelen, 

samen dingen doen in en voor de wijk. 
- Multifunctionele ruimten creëren in de wijk, ontmoetingsruimten waar mensen met elkaar in 

contact kunnen komen en dingen kunnen organiseren. 
 
2.2 Veiligheid 

- Uitbreiding (mobiel) cameratoezicht op hotspots. 
- Bevorderen inzet buurtsignaleringsteams. 
- Gerichte aanpak jonge veelplegers met aansluiting onderwijs en actieve rol ouders. 
- Persoonsgerichte aanpak overlastveroorzakers in de huidige vorm voortzetten. 
- Benut aandeel corporaties en politie via prestatieafspraken (PKVW). 
- Mogelijkheid SelectA DNA en nummerplaatherkenning als uitbreiding bestaande aanpak. 
- Snel optreden en borgen voldoende politiecapaciteit bij incidenten (bijv. in de avonduren). 
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- Organiseer jaarlijks overleg met inwoners van wijken over gewenste inzet politie (denk aan 
structuur commissie/wijktafels). 

 
2.3 Handhaving 

- Van de belofte dat de Boa's uitgebreid zouden worden via Social return is niets 
terechtgekomen. verzoek om dit alsnog op te pakken. 

- Zo snel mogelijk ervoor zorgen dat er meer Boa’s zijn. 
- Boa's aanvullen met Bikersteams, en ze dus als zodanig uitrusten. 
- Mogelijkheid tot inzet van particuliere veiligheidsteams inzetten op overlastfeiten. 
- Inschakeling Boa's op kleine ergernissen. 
- Uitbreiden van het aantal Boa's. 
- Handhaving op hondenpoep. 

 
3 Thematafel Dienstverlening, regionale samenwerking en financiën 
 
3.1 Regionale samenwerking 
- Visie op het hoe en waarom van de samenwerking en goede evaluatie 
 
3.2 Dienstverlening 

- Uitbreiden servicenormen en deze ook laten gelden voor externe organisaties waar taken aan 
uitbesteed zijn. Vb transparante klachtenprocedure. 

- Taken uitbesteden als het goedkoper kan, maar wel inhoudelijke kwaliteit garanderen. 
- Bezorgen van formele documenten als paspoorten en rijbewijzen aan burgers die niet kunnen 

langs komen en tegen betaling ook aan burgers die dit wensen.  
- Aandacht voor het voldoen aan de servicenormen, sommige mensen worden niet teruggebeld 
- Blij te constateren dat er een (Europese) subsidiespecialist komt die alle relevante stromen in 

beeld kan brengen.        
 
3.3 Financiën 

- Belastingen omlaag zodra daar financiële ruimte voor is, specifiek hondenbelasting genoemd. 
- Investeren in duurzame ontwikkelingen.  
- Meer financiële ruimte voor toerisme en aantrekkelijk maken van verblijf van bezoekers aan 

Stichtse Vecht.  
- Meer invloed bewoners op investeringen in eigen kern.     

    
4 Thematafel Leefomgeving, water en infrastructuur 
 
4.1 Leefomgeving 

- De gewenste beeldkwaliteit is te ruim te interpreteren.  
- Beeldkwaliteitsmonitor “groen”.       
- Invoeren van de buitenbeter app. NB. Dit is reeds mogelijk    
- Duurzame oplossing voor beheer park Maarssenbroek.  
- Duidelijkheid over plannen voor het groen in brede zin in de gemeente (straten, 

parken,buitengebied, landschap) zowel qua onderhoud als verbetering. 
- Deskundige bemiddeling en ondersteuning van de gemeente bij grote groenklussen. 
- Maarssenbroek park is verboden voor fietsers maar vanuit de gemeente komen tegenstrijdige 

berichten.       
 
4.2 Water 

- Aandacht voor de gevolgen van grondwaterverlaging op de langere termijn. 
- Waterbeheer in samenwerking met Weesp en Wijdemeren oppakken. 

 
4.3 Infrastructuur 

- 80 km NRU.  
- Aanleg 2 rotondes Maarssenbroek.  
- Bromfietsers op hoofdrijbaan.  
- Aanpak invalswegen Maarssenbroek en Maarssendorp 
- Leefbaarheid van groot belang. 
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- Problemen bij (nog) intensiever verkeer vooral actueel bij Zandpad en Strook (Nieuweweg). 
- Dijkverbetering Nieuweweg aangrijpen als kans om recreatieverkeersproblemen op te lossen. 
- Oostkant van de Vecht (Zandpad) verkeersluw maken.  
- Problemen vooral actueel bij Zandpad en de Nieuweweg (de Strook). 
- Veiligheid op fietspaden moet gegarandeerd worden. 

 
5 Thematafel Economie, recreatie en toerisme 
 
5.1 Economie 

- Maak werk van het ondernemersloket!  
- Ontzorg de ondernemer bij het in dienst nemen van mensen met achterstand op de 

arbeidsmarkt.  
- Een ondernemersloket moet vooral de rol vervullen van één aanspreekpunt zijn voor alle 

vragen van ondernemers, voorlichting & advies geven over vergunningen, procedures en 
platformfunctie om ondernemers meer met elkaar in contact te brengen. 

- Maak integraal economische waardecreatie, mede door evenementen en ontschotten van 
sectoren. 

- Winkelleegstand tegengaan vanwege leefbaarheid in kernen en toerisme. Bijvoorbeeld door 
het maken van postzegelbestemmingsplannen voor dorpscentra waar functievermenging is 
toegestaan. Wat gaat de gemeente doen aan de kantorenleegstand? 
  

5.2 Recreatie en toerisme 
- Stimuleer kleinschalige voorzieningen in het  buitengebied zoals hooiberghutten ed. 
- Ondersteun initiatieven voor kleinschalige horeca en bed& breakfast ; overbodige regels 

schrappen. 
- Er is een grens aan de maximale hoeveelheid recreatiedruk die bepaalde gebieden in de 

gemeente kan verwerken. Er wordt ook gewoond!  
- Ontsluit de toeristische info ook digitaal.  
- Recreatie naar draagkracht van de omgeving en met respect voor de kwaliteiten van het 

gebied. 
- Richt je op langzaam verkeer en verblijfsrecreatie.   
- Infrastructuur niet toegerust op toename autoverkeer.  
- Intensieve recreatie en toerisme kan wel rond de Maarssenveenseplassen (schaatsen in de 

winter, zeilen en zwemmen in de zomer), maar zorg dan voor een goede verkeersafwikkeling 
en voldoende parkeerplaatsen. 

- Inzetten op  langzaam verkeer bij stimulering recreatie.  
- Zakelijke recreatie wordt niet genoemd in hoofdlijnenakkoord.  
- Recreatiebeleid is te veel gefocust op de Vecht, te weinig op andere recreatiegebieden ( bijv.  

Maarseveense plassen). Verbreding van focus geeft minder druk op kwetsbare gebieden.  
- Richten op verblijfsrecreatie.  
- Verbeter het systeem  fiets- en wandelroutes (ook verbinding met sport).  
- Zorg vooral ook voor mogelijkheden voor dagrecreatie voor inwoners van de gemeente; fiets-, 

wandel-  en ruiterpaden.   
- Maak  sanitaire voorzieningen in het buitengebied en langs het water voor de recreatie.  
- Stimuleer dat individuele wandelroutes verbonden worden tot één netwerk. 

 
5.3 Sport 

- Verbeter de voorlichting over de U-Pas, met de mogelijkheden  in relatie tot sportbeoefening. 
- Stimuleer breedte sport, investeer niet alleen in kunstgrasvelden. 
- Uniforme voorwaarden voor gebruikers van sportfaciliteiten voor tenminste 4 jaar. 
- Zelfredzaamheid (voetbal)verenigingen is een wens. 
- Relatie met gemeenten, contacten met ambtenaren verloopt moeizaam. 
- Sportbedrijf mag niet leiden tot minder geld voor sportverenigingen.  
- Sportbedrijf in welke vorm naar succes? 
- Sportbedrijf door overdracht gemeentelijke middelen, maar wel toereikende middelen, niet 

eerst bezuinigen. 
- Soepele regeling gewenst voor combinatiefunctionarissen, waarbij je de mensen niet als 

vereniging in dienst hoeft te nemen bv in dienst van sportbedrijf of gemeente.  
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- Eerst wegnemen achterstallig onderhoud en dan pas optimaliseren sportcomplexen. 
- Hou jongeren betrokken bij de sport, bijvoorbeeld door medegebruik van sportvelden door 

scholen. 
- Sport voor ouderen stimuleert ook sociale contacten. 
- Meer aandacht voor preventie in de sport (cursus EHBO, AID ed.) en sportstimulering.  

 
6 Thematafel Onderwijs, cultuur en monumenten 

 
6.1 Onderwijs 

- Stimuleren  van innovatie in het onderwijs.  
- Een nieuw onderwijsaanbod in Stichtse Vecht agrarisch, techniek MBO.  
- Als  fysieke  omgeving (gezond en veilig, goed binnenmilieu).  
- Meer aandacht voor ambachtelijke onderwijsaanbod in Stichtse Vecht ( praktijkonderwijs, 

MBO dependance.  
- De gemeente stimuleert  Integrale Kindcentra (IKC) door verbreding van het zorgaanbod ( 

koppeling met jeugdzorg, aanbod fysiotherapie en logopedie).  
- Bredere invulling van aanbod voorschoolse educatie.  
- Cultuureducatie  op scholen. NB. Dit wordt reeds gedaan  
- Meer aandacht voor volwassenenonderwijs en inburgering.  

 
6.2 Cultuur 
-  
 
6.3 Monumenten 

- Voldoen aan de ambities vastgelegd in het rapport Heemschut; verjonging van de bemensing. 
in de commissie in gang zetten.         

- Burgerparticipatie.         
- Niet alleen aandacht bij de buitenplaatsen, maar ook bij de (rijks)monumenten in de kernen. 

Monumentenbeleid altijd betrekken bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.   
 

7 Thematafel Wonen, natuur en duurzaamheid 
 
7.1 Thema duurzaamheid 

- Duurzame energie; gemeente moet zelf ook initiatieven nemen t.a.v. duurzame energie, 
millenniumgemeente; fairtradegemeente, RIJ2OP5 (stimuleren fietsen naar je werk). 

- Geen windmolens in Stichtse Vecht. 
- E-laadpunten; meer laadpalen voor elektrische auto’s. 
- GPR Gebouw; licentie gemeente delen met initiatiefnemers; zowel voor grote als kleine 

projecten. 
- Voorkom dat (plastic) verpakkingsmaterialen in de bermen gegooid worden. 

 
7.2 Thema natuur en landschap 

- Verbinden van landschappen: Het veenweidelandschap weer verbinden met de rivier de 
Vecht. 

- Openbare ruimte en de mogelijkheid van beleving (interpretatie: vooral buitengebied) 
beschermen tegen verdere aantasting. 

- Langdurig/permanent beschermen van natuur en ons cultuurlandschap. Er gaat te veel 
verloren. 

- Beheer: Het (gemeentelijk) beheer afstemmen op het realiseren van meer biodiversiteit.  
- Financiering van het landschap en cultuurhistorische waarden: Nieuwe en creatieve vormen 

van financiering ontwikkelen.  
- Niet goed: Toerismebeleid is geheel losgekoppeld van haar omgeving, terwijl die omgeving 

toerisme geld oplevert. Dit is geen goede zaak Het beleid moet in nauwe samenhang 
ontwikkeld worden. 

- Landschap en cultuurhistorie uitgangspunt voor (kleinschalig) kwaliteitstoerisme dat geld 
achterlaat. 

8 
 



Aanbevelingen beleidsuitvoering 
 

- Cultuurhistorisch landschap is drager wonen en recreatie. Zonder dit cultuurhistorische 
landschap profiteert de gemeente niet van deze grote aantrekkelijke wensen. Huizenprijzen 
zijn lager en er zal geen toerisme en recreatie zijn. SV is het buiten van de Randstad.  

- Buitenplaatsbiotoop provinciaal beleid op dit punt inbedden en uitwerken tot SV beleid.  
- Copelandschap; meer aandacht voor beschermen van dit landschap; SV en Provincie. 
- Komst transformatorstation Kortrijk kritisch blijven volgen; niet bouwen ‘in het groen’. 
- Behoud geriefbosjes en andere kleine landschapselementen. 
- Visie op vrijkomende boerderijen. 
- Nieuwbouw; niet alleen ‘’grootschalige’’ nieuwbouw buiten rode contour tegengaan, maar 

‘’alle’’ nieuwbouw buiten contour weren. 
- Behoud landschap en cultuurhistorische waarden is een cruciale opgave voor de toekomst 

van Stichtse Vecht.  
- Verbind alle losse initiatieven als klompenpaden tot een aansluitend netwerk met de 

initiatiefnemers.  
 
7.3 Thema bouwen en wonen 

- Dit proces vergemakkelijken met veegplannen; is wel maatwerk; flexibiliteit inbouwen; 
koppelen aan duurzaamheid. 

- Andere woonvormen; woonbehoeftespecifiek; meer gevarieerd aanbod; bv. kangaroe-
woningen en woongroepwoningen; daarbij onderzoeken wat de financiële consequenties zijn 
voor de bewoners. 

- Streven naar evenwichtige bevolkingssamenstelling; m.n. richten op starters; ook aandacht 
voor jongeren; het nieuwe wonen. 

- Het wonen in nieuwe recreatieverblijven niet langer legaliseren; inzetten op handhaving; 
terughoudend zijn bij legaliseren recreatieverblijven in kwetsbare groene gebieden, nu 
stoppen met afgeven van vergunningen voor recreatiewoningen en dit regelen in 
bestemmingsplan, anders raken we ons groen kwijt. 

- Vergunningverlening in één dag; lichte vergunningen; is een aanscherping op beleidslijn 
‘’versnellen van procedures’’.  
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