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Onderzoek naar bundeling doelgroepenvervoer 
 
Stichtse Vecht is momenteel verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en voor vervoer in het kader van 
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), ook wel bekend onder de naam regiotaxi.  
 
In 2015 wordt de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) begeleiding een gemeentelijke taak in het kader 
van de WMO. Onder het AWBZ regime is het nu zo geregeld dat wanneer een cliënt geïndiceerd is voor 
begeleiding in groepsverband, ook wel dagbesteding genoemd, en wegens medische beperking niet zelf zijn 
vervoer kan regelen, de indicatie tevens vervoer van en naar de zorgaanbieder omvat. Meestal brengen 
(rolstoel)taxibusjes mensen van de woning naar de dagbestedingslocatie. Soms wordt iemand individueel vervoerd 
of is begeleiding noodzakelijk. In gemeente Stichtse Vecht hebben op dit moment 245 inwoners een indicatie voor 
groepsbegeleiding, 205 van hen hebben ook een indicatie voor vervoer.  
 
Efficiencykorting 
De reden achter decentralisatie van de begeleiding is om de zorg dichter bij huis te organiseren en te denken 
vanuit de vraag van de klant, in plaats vanuit het aanbod van de zorgaanbieder. Gemeenten krijgen hierbij te 
maken met een efficiencykorting. Hierdoor kunnen gemeenten niet onverkort bestaande afspraken, onder andere 
over vervoer, met zorgaanbieders handhaven. De veranderingen passen in de omslag in het denken die is ingezet 



 

in de Wmo, zoals ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en ‘De Kanteling’, waarin ‘ontzorgen’ van burgers centraal staat. Daarin 
wordt gestuurd op resultaten in plaats van op voorzieningen. 
 
De kosten van het vervoer omvatten volgens het kennisplatform Verkeer en Vervoer naar schatting circa 30% van 
de totale kosten van Groepsbegeleiding. Voor een gemeente is het daarom van belang om goed na te denken hoe 
met het vervoer om te gaan. 
 
Onderzoek  
De 9 gemeenten die binnen het BRU samenwerken laten onderzoeken of een bundeling van vervoer binnen een 
gemeente, of samenwerking op dit gebied tussen gemeenten kan leiden tot besparing van kosten op vervoer en 
het vervoer efficiënter en effectiever vorm kan worden gegeven. De uitvoering van het onderzoek is aan een extern 
bureau opgedragen. De rol van het BRU bestaat uit het coördineren en aansturen van het onderzoek en het zorg 
dragen voor de communicatie omtrent dit onderzoek richting de 9 gemeenten. Het onderzoek moet duidelijk maken 
of er voordelen te behalen zijn door bundeling en/of onderlinge samenwerking. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek kunnen gemeenten een besluit nemen over samenwerken in de organisatie en uitvoering van het 
doelgroepenvervoer. De eindrapportage van het onderzoek wordt in april 2013 verwacht. 
 
 

Aankoop en plaatsing ondergrondse containers 
In 2012 is besloten om alle bovengrondse afvalcontainers in de gemeente te vervangen door ondergrondse 
containers. Het gaat hier om de afvalstromen: restafval, glas, papier en textiel. De vervanging is in twee 
delen gesplitst. Het eerste deel, de plaatsing van 15 ondergrondse containers, is al uitgevoerd en van 2013 
- 2015 vindt de vervanging van de overige containers binnen de gemeente plaats. Betrokken bewoners zijn 
per brief geïnformeerd en ontvangen in geval van restafvalcontainers een afvalpas waarmee toegang wordt 
verkregen tot deze ondergrondse containers.  
 
Verzamelcontainers voor gft-afval 
De bovengrondse gft-containers (groente-, fruit- en tuinafval) bij voornamelijk hoogbouw worden verwijderd. Dit 
gebeurt omdat ze teveel vervuild zijn met restafval en vanwege hun (negatieve) uitstraling. Daarom is vorig jaar 
besloten om deze gft-containers te verwijderen uit het straatbeeld. Alle betrokken inwoners zijn per brief op de 
hoogte gebracht dat zij het gft niet langer bij deze bovengrondse containers kunnen aanbieden. Aan hen is een 
alternatief aangeboden. Op verzoek ontvangen zij van de gemeente een minicontainer voor gft-afval (140 liter) 
waarbij de voorwaarde is dat deze op eigen terrein gestald moet worden. Uiteindelijk hebben 30 huishoudens 
positief op dit voorstel gereageerd. De minicontainers zijn inmiddels bezorgd. In navolging hierop zijn de 
bovengrondse gft-containers verwijderd.  
 
Inzameling huishoudelijk plastic afval 
Per 1 januari 2013 is de huis-aan-huis inzamelfrequentie voor plastic afval verlaagd naar eenmaal per maand. In 
2011 en 2012 bleven de inzamelresultaten voor plastic afval namelijk achter bij de verwachtingen, waardoor de 
kosten van het inzamelen naar verhouding relatief hoog waren. Als aanvulling op de maandelijkse huis-aan-huis 
inzameling zijn bovengrondse containers geplaatst voor plastic afval. Hiermee is er sprake van zowel een haal- als 
een brengsysteem. Om meer plastic te kunnen inzamelen en om onze inwoners extra service te bieden zijn er 46 
bovengrondse verzamelcontainers geplaatst op 45 locaties binnen de gemeente. De inzamelresultaten tot nu toe 
zijn erg positief. Er wordt continu gecontroleerd of de inzamelfrequentie en het aantal containers voldoende is. 
Indien nodig is uitbreiding mogelijk. Dit voorjaar zal er ook een proef plaats gaan vinden met ondergrondse 
perscontainers voor plastic afval. Dit initiatief is tot stand gekomen na overleg tussen de gemeente en de 
leverancier van de containers (Koninklijke Bammens B.V.). Met deze maatregelen hebben wij weer een stap 
vooruit gezet naar een verbetering van de afvalinzameling in Stichtse Vecht. 
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Benoemen burgerleden Monumentencommissie 
 
Eind 2011 heeft het college uit iedere voormalige gemeente een burgerlid en een plaatsvervangend 
burgerlid voor de Monumentencommissie benoemd. Eind 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden, die 
onder meer bestond uit een gesprek met alle burgerleden. De evaluatie biedt aanleiding voor een wijziging 
in de structuur van de inzet van burgerleden in de commissie.  
 
Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen neemt als gevolg van de crisis sterk af. Daardoor komt de 
commissie minder vaak bijeen dan voorheen. Vanaf 1 januari 2013 combineert Welstand en Monumenten Midden 
Nederland de welstand- en monumentencommissies in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Al naar gelang de 
benodigde expertise kan een burgerlid aansluiten.  
 
Door de afname van het aantal plannen, gebiedsindeling en de relatief grote groep burgerleden ontstond het 
gevoel dat men niet bij de commissie betrokken werd. Dit is deels het gevolg van de keuze van gebiedsgebonden 
burgerleden en plaatsvervangend burgerleden. Een deel kwam nooit aan bod, maar wordt wel door dorpsgenoten 
aangesproken op ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat in de kernen eerder verwarring over bouwplannen dan 
verduidelijking. 
 
Maar ook de rol van de burgerleden en de werkwijze van adviseren over monumenten was niet voor iedereen 
duidelijk. De burgerleden willen graag alle aanvragen omgevingsvergunning, activiteit monumenten, beoordelen. 
Over kleinere plannen adviseert de secretaris van de commissie in mandaat. Vanuit praktisch oogpunt 
(behandeltermijnen, leges e.d.) is het onmogelijk en onwenselijk dat alle plannen door de commissie worden 
getoetst. Bovendien past die taak niet bij de rol van een burgerlid. Deze zorgt voor de lokale verbondenheid en 
lokale achtergrondinformatie.  
 
Het college kiest er daarom nu voor een burgerlid en een plaatsvervangend burgerlid te benoemen om zitting te 
nemen in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De huidige leden worden gevraagd een kandidaat voor beide 
vacatures naar voren te schuiven. Het burgerlid kan op informele basis voor lokale kennis de voormalige leden 
blijven raadplegen. 
 
 
 
 

Stand van zaken samenwoonschool Nigtevecht 
 
In april 2012 hebben we op een informatieavond in het dorpshuis in Nigtevecht de procedure rond de 
realisering van de samenwoonschool toegelicht. Met name is toen aan de orde geweest het feit dat het 
door gewijzigde inzichten noodzakelijk was geworden om te bezien of het bouwvolume van de school zou 
kunnen worden teruggebracht en er een efficiënter gebouw zou kunnen worden gerealiseerd. Daarbij 
speelden de nieuwe gebouwnormeringen van de VNG en de leerlingenprognoses een belangrijke rol.  
 
Tijdens die informatieavond is gezegd dat de hoofdvorm/ het uiterlijk aanzien van het gebouw gelijk zou blijven en 
dat de volumevermindering voornamelijk gevonden zou worden in een verkleining van de breedte- en lengtematen 
van het gebouw. 
 
De architect is met deze richtlijnen aan de slag gegaan en presenteerde begin september aan de gebruikers van 
de nieuwbouw (de Flambouw, de Tweemaster en Kidsworld) de gewijzigde plannen. Tijdens een bestuurlijk 
overleg is door de drie besturen van de gebruikers gevraagd te bezien in hoeverre het mogelijk zou zijn om ook de 
grondprint van het gebouw te wijzigen. Men wilde de mogelijkheid hebben om nogmaals serieus te kijken naar het 
realiseren van een schoolgebouw waarin de samenwoon- en samenwerkingsgedachte meer tot zijn recht zou 
kunnen komen en sprake zou zijn van een toekomstbestendige bouwvorm. De gemeente heeft de partners die 
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gelegenheid graag willen geven en is ook warm voorstander van intensivering van de samenwerking tussen de 
beide scholen en de kinderopvang.  
 
Tot eind december werd gewerkt aan een nieuw concept waarbij wel als voorwaarde gold dat het uiterlijk van het 
gebouw zo dicht mogelijk bij het eerder in procedure gebrachte plan zou moeten blijven en de 
bestemmingsplanbepalingen zouden worden nageleefd. Maandag 4 maart jl. zijn de besturen van de 
samenwerkingspartners akkoord gegaan met de nieuwe voorlopige ontwerptekeningen van de architect.  
 
Naar onze mening is de architect er in geslaagd om qua uiterlijk aanzien dicht bij het oorspronkelijke plan te blijven 
maar toch een heel ander gebruikersconcept te ontwerpen. In feite zijn alle lokalen gesitueerd rondom een 
binnenplein (de aula) waarin gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontplooid. Kinderdagopvang Kidswereld is in 
de plannen centraal in het gebouw gevestigd. De gemeente is er, samen met de scholen en Kidswereld, van 
overtuigd dat het nieuwe gebouw een aanwinst zal zijn voor Stichtse Vecht en voor Nigtevecht in het bijzonder en 
dat met het realiseren van dit bouwplan een toekomstbestendig leerplein tot stand zal worden gebracht. 
 
De architect heeft opdracht gekregen om het voorlopig ontwerp om te zetten naar een definitief ontwerp waarover 
in april een definitief besluit zal vallen. Vervolgens kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en de 
aanbestedingsprocedure worden gestart. 
 
Benadrukt wordt dat met het aanpassen van het vorige ontwerp is voorkomen dat er een in relatie tot het te 
verwachten gebruik te groot gebouw zou worden gerealiseerd. Dat daarmee een financieel voordeel in de 
bouwkosten zal worden behaald lijkt evident, maar is nadrukkelijk geen hoofdreden voor de aanpassing geweest. 
Door het afvallen van de bibliotheek als toekomstig gebruiker, de verminderde bouwvolumewens van Kidswereld 
en het meer in lijn brengen van de schooloppervlakte met de landelijke normering is bereikt dat aan alle eisen van 
modern onderwijs is voldaan zonder de kwaliteit van het gebouw aan te tasten. De bezuinigingstaakstelling die 
ingegeven was door het faillissement van de aannemer in december 2011, de economische crisis waardoor de te 
verwachten opbrengst van de vrijkomende schoolpercelen aanzienlijk daalde en de verkleining van het 
bouwvolume, zal naar verwachting worden gehaald. 
 
 

Stand van zaken transformatorstation  
Breukelen - Kortrijk 
 
Landschappelijke inpassing 
Vorige week dinsdag heeft in een door het ministerie van Economische Zaken (EZ) georganiseerde werksessie 
een overleg plaatsgevonden met netbeheerder TenneT en de bewoners van het buurtschap Kortrijk. Onderwerp 
van gesprek was de landschappelijke inpassing van het transformatorstation op deze locatie. EZ en TenneT 
hebben een viertal varianten voorgelegd en besproken. De bewoners van Kortrijk hebben gevraagd om een 
alternatieve door hen zelf bedachte variant uit te werken. Dit alternatief gaat uit van het volledig inpakken en aan 
het zicht ontrekken van het transformatorstation door het aanbrengen van een hoge aarden wal begroeid met 
struiken en bomen. EZ heeft met dit verzoek ingestemd en de landschapsarchitect gevraagd deze uitwerking aan 
te leveren. Dat heeft als gevolg dat de planning wederom zal worden aangepast. De verwachting is dat EZ de 
uitwerking van dit alternatief nog deze maand met de omwonenden en op ambtelijk niveau met gemeente, 
provincie, waterschap en stichting behoud veenweidegebieden zal bespreken. Met de uitkomsten van deze 
bespreking zal EZ het voorontwerp-inpassingsplan (IP) afronden en ter bespreking aan de gemeente voorleggen.  
 
Planologische procedure 
Zoals in de RIB nr. 52 van vorig jaar al aangegeven is de minister van EZ het bestuursorgaan dat bevoegd is om 
het besluit te nemen voor de ruimtelijke inpassing van het project. Wij bevinden ons nu in het voortraject van deze 
procedure. Het IP is te vergelijken met een bestemmingsplan. EZ heeft er voor gekozen om eerst met de direct 
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omwonenden in overleg te treden over de ruimtelijke inpassing van het transformatorstation. Volgens de huidige 
inzichten zal de gemeente het voorontwerp IP in de tweede helft van april formeel aangeboden krijgen. De 
gemeente krijgt vervolgens in het zogeheten Bro-overleg de gelegenheid om op dit plan te reageren. Dit 
vooroverleg zal in mei, uiterlijk juni, plaatsvinden. Voorafgaand aan dit overleg zal het college in een werksessie 
het standpunt van de raad peilen. Op basis van dit vooroverleg stelt EZ het ontwerp IP op. Dit ontwerp wordt 
tezamen met de ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunning na de zomervakantie voor een periode van zes 
weken ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden worden dan in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te 
dienen. Tijdens de periode van terinzagelegging zal tevens een informatieavond georganiseerd worden.  
 
 
 

Nieuwe naam Multifunctionele Accommodatie in 
stemming bij bevolking 
 
De Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Maarssenbroek is bijna klaar. Het is niet eenvoudig gebleken 
om een naam te vinden voor het gebouw. Het college hecht aan het kiezen van een naam die aansluit bij 
het gebruik en alle functies van het gebouw en die past bij de status van deze nieuwe accommodatie, als 
een landmark voor geheel Stichtse Vecht.  
 
De inbreng tot nu toe van zowel inwoners als professionele deskundigheid heeft twee namen opgeleverd: Het 
Facet en Safari. Het college van B&W wil nu graag alle inwoners van Stichtse Vecht de gelegenheid bieden om de 
uiteindelijke keuze van een nieuwe naam te bepalen, mede gelet op de wens van de raad tot participatie. Inwoners 
kunnen van 7 tot en met 18 maart 2013 via de website stemmen op de naam van hun keuze.  
De twee namen waaruit gekozen kan worden zijn ‘Het Facet’ en ‘Safari’.  
 
Het Facet 
Een schitterende plaats voor ontmoeten, ontspanning, cultuur, sport en wonen 
Het Facet is bedacht vanuit de betekenis: geslepen vlak van een edelsteen. Dit soort vlakken zijn ruimschoots 
voorhanden in dit gebouw met zijn hoekige vormen, vooral de ingang lijkt op een facet. Het prachtige witte gebouw, 
met een natuurstenen uitstraling, is een echte eyecatcher en refereert als ware het een diamant aan zuiver, wit en 
puur. In combinatie met de glaspartijen en de zonreflectie levert dit een apart kleurenspel op. 
 
Het Facet is een passende naam voor het gebouw waarin alle facetten van het maatschappelijk leven in 
Maarssenbroek samenkomen in de functies die het gebouw heeft: ontmoeten, ontspannen, sporten, cultuur en 
wonen. 
 
Safari 
De ontdekking van Maarssenbroek 
De naam Safari past bij Maarssenbroek, bij zijn omgeving, omdat de Safariweg in de buurt is, waar het gebouw op 
uitkijkt. Omdat er ook antilopen, bisons, zebra’s en kamelen zijn op de sporen in de buurt. In het gebouw is van 
alles te beleven en te ontdekken. Het is een naam die verbindt en bij elkaar brengt. De gebruikers van het gebouw 
komen op deze locatie allemaal bij elkaar. 
 
Safari is een mooi begrip, combineert spanning en avontuur met een mooie uitdaging. De naam laat ruimte om te 
worden ingevuld. De plek kan zich vormen naar de naam. 
 
Communicatie 
Ten behoeve van de stemprocedure is een publiciteitscampagne voorbereid, die conform planning via inzet van 
een mix aan middelen op donderdag 7 maart van start ging. Op die dag is een persbericht verzonden, waarvan uw 
raad zoals gebruikelijk via de griffie een afschrift via de weekbrief ontvangt. Daarnaast is de website met 

 
5 RaadsInformatieBrief  |  8 maart 2013 



 

 
6 RaadsInformatieBrief  |  8 maart 2013 

stemmogelijkheid online gegaan en heeft berichtgeving op onze eigen gemeentepagina in de VAR 
plaatsgevonden. Berichtgeving aan uw raad vindt daarnaast plaats via een RIB, die zoals gebruikelijk op vrijdag 
beschikbaar is. Gezien de recente discussie over dit onderwerp in de raad was het beter geweest uw raad versneld 
via een RIB op donderdag 7 maart reeds te informeren. 
 
Wij vinden het teleurstellend dat de namen al vóór het publiciteitsmoment tot een redactioneel bericht van de VAR 
hebben geleid. Het is ons niet bekend hoe dit tot stand is gekomen, omdat de media conform planning voor het 
eerst op 7 maart zijn geïnformeerd. 
 
 
 

Gemeentepagina ook na 1 mei  
in geheel Stichtse Vecht te lezen 
In de afgelopen week hebben wij u geïnformeerd dat de gemeentepagina en de Officiële Bekendmakingen 
vanaf 1 mei 2013 niet langer gepubliceerd worden in VAR Nieuwsblad, maar overgaan naar De 
Vechtstroom, een uitgave van Wegener Media. De ‘verhuizing’ van de gemeentepagina en officiële 
publicaties vloeit voort uit de aanbestedingsprocedure die is gevolgd. Wij hebben u daarover eerder 
geïnformeerd. 
 
Er is na onze aankondiging van de overgang naar de Vechtstroom bezorgdheid ontstaan over de vraag of de  
gemeentepagina straks nog wel in geheel Stichtse Vecht te lezen is. Ter toelichting daarop het volgende. 
 
De Vechtstroom wordt nu nog  in één editie in een groot deel van  Stichtse Vecht verspreid, uitgezonderd 
Kockengen, Nigtevecht en Vreeland, en enkele buitenaf gelegen gebieden.  In het programma van eisen t.b.v. de 
aanbesteding hebben wij als harde eis opgenomen dat de gemeentepagina en officiële publicaties in het gehele 
gebied van Stichtse Vecht  verspreid moet worden. Indien dit programma van eisen stond ook dat, indien er sprake 
zou zijn van overgang naar een nieuwe uitgever, deze uitgever hiervoor maximaal één jaar de tijd zou hebben. 
Wegener Media heeft  in de aanbestedingsprocedure toegezegd over te zullen gaan naar verspreiding in geheel 
Stichtse Vecht. De uitgever heeft dit na ons gunningbesluit bevestigd, en daarbij tevens toegezegd, dat dit per 1 
mei aanstaande het geval zal zijn.  
 
 
 

Woningcorporatie Portaal trekt zich terug uit 
herontwikkeling De Karavaan in Maarssenbroek 
 
Geheel onverwachts heeft de nieuwe directie van Portaal Utrecht op 7 maart jl. in een gesprek met enkele 
collegeleden laten weten dat Portaal zich terugtrekt uit het project De Karavaan in Maarssenbroek.  
Het college van B&W hebben inmiddels Portaal Utrecht onze bijgevoegde reactie doen toekomen. Voorts hebben 
wij een persbericht laten uitgaan. In de werksessie van 12 maart aanstaande wordt de raad verder geïnformeerd 
over de mogelijke consequenties en vervolgstappen. 
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