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1. Bestuur en dienstverlening 
Stichtse Vecht is een jonge, zelfbewuste gemeente, bestaande uit 
twaalf kernen met elk een eigen karakter. Grote uitdagingen vragen 
daarom om heldere keuzes, innovatie en oplossingen met lef en oog 
voor de menselijke maat. Inwoners kunnen op ons rekenen. Daarom 
versterken wij initiatieven uit de samenleving en ontwikkelen werkwijzen 
om de samenleving beter van dienst te kunnen zijn. Naast het 
gebiedsgericht werken, zien we ook kansen in regionale samenwerking. 
Daarbij werken wij samen in wisselende coalities en kiezen voor een 
actieve, initiërende rol in de regio. 

1.1 Identiteit 
Steeds meer initiatieven ontstaan in de samenleving. Inwoners zijn 
beter in staat deze initiatieven vakkundig te organiseren en 
financieringsbronnen te vinden. Wij staan dicht bij de burger en streven 
er naar om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij gemeentelijke 
plannen. 

Het wijkgericht en participatief werken is uitgangspunt van ons handelen. We 
experimenteren hiermee o.a. met het proefproject Nieuwer ter Aar. Verder zijn met de 
bewonersgroepen instrumenten vernieuwd en zijn nieuwe samenwerkingsconvenanten 
aangegaan. Daarnaast zijn de  platformbijeenkomsten gebruikt om verdere invulling te 
geven aan gebiedsgerichte communicatie. In 2016 hebben we vanuit het centraal 
leefbaarheidsbudget meer dan 60 initiatieven van bewoners ondersteund. Dit zijn 
initiatieven varierend van een buurtfeest ter bevordeing van de sociale cohesie tot de 
skelerronde in Maarssenbroek, een AED voor een dorpshuis, omzien naar elkaar in 
Nigtevecht en een jeu de boulesbaan. Ook hebben we bewoners uit o.a. Nieuwersluis en 
Maarssendorp (Cramerlaan) geholpen met financiering zoeken voor het aanleggen van 
kunstgrasvelden.

Onze doelen op het terrein van social return zijn gerealiseerd. Social return wordt sinds 
2013 uitgevoerd en sindsdien worden de doelstellingen die we nastreven gerealiseerd. 
Social return draagt in belangrijke mate bij aan het regulier aan het werk krijgen van onze 
bijstandsgerechtigen (ongeveer 20% van de uitstroom naar werk wordt gerealiseerd via 
social return). Ook de gemeentelijke organisatie, in haar rol van werkgever, geeft hierin het 
goede voorbeeld door bijstandsgerechtigen een kans te geven binnen de gemeentelijke 
organisatie door hen een baan aan te bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een 
communicatieadviseur, een toezichthouder bij handhaving, een archiefmedewerker, een 
medewerker Financiën voor de administratie Sociaal domein en sinds kort ook iemand die 
een baan heeft gekregen bij burgerzaken. 

Onderstaand de resultaten in het kader van social return vanaf de start van het social return 
beleid in 2013:

2013
30 bijstandsgerechtigen zijn via social return aan het werk gegaan waarvan 5 bij onze 
gemeentelijke organisatie. Verder zijn 8 werkervaringsplekken gerealiseerd.

2014
26 bijstandsgerechtigen zijn via social return aan het werk gegaan waarvan 2 bij onze 
gemeentelijke organisatie. 

2015
31 bijstandsgerechtigen zijn via social return aan het werk gegaan waarvan 2 bij onze 
gemeentelijke organisatie. Verder zijn 3 werkervaringsplekken gerealiseerd, waarvan 2 
binnen onze gemeentelijke organisatie. 

2016

22 bijstandsgerechtigden zijn via social return uitgestroomd naar werk en binnen de 
gemeentelijke organisatie is aan twee bijstandsgerechtigden een werkervaringsplek 
aangeboden waarvan er 1 in dienst genomen is

Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse stappen gezet, zoals: 

Openbare verlichting: de doelstelling is het areaal te verduurzamen. Dit wordt opgepakt bij 
reguliere vervanging. Versnelling daarvan is afhankelijk van de contractvorm die met Citytec 
overeen wordt gekomen. 

Alle gemeentelijke voertuigen zijn aangeschaft. Bij aanschaf en vervanging van voertuigen 
van bijvoorbeeld het serviceteam Loenen wordt gekeken of hier ook het wagenpark verder 
kan overschakelen op electrisch.  

1.2 Dienstverlening en advies 

2016 project verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is gestart. Door de gemeentelijke 
gebouwen te verduurzamen wordt energieverbruik en de CO2 uit¬stoot verlaagd. Daarnaast 
geeft de gemeente een goed voorbeeld aan haar inwoners opdat er een kans is dat zij 
volgen. De scenario's voor de verduurzaming zijn uitgewerkt. Verder is Goudestein 
gerenoveerd en zijn een aantal duurzaamheidmaatregelen uitgevoerd zoals: het isoleren 
van de zolder, het aanbrengen van kierdichting bij de ramen en het plaatsen van HR+ 
ketels. Ook het GAK is duurzaam gerenoveerd.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld bij social return, 
duurzaamheid en eigen monumenten. 



Wij staan voor een goede dienstverlening. Daarom willen wij de 
klanttevredenheid gericht meten en verbeterinitiatieven ontplooien. Dit 
betekent ook dat de klachtenprocedure moet worden verbeterd. 

Vanaf 2014 wordt de klanttevredenheid structureel gemeten op verschillende kanalen en 
producten. Daarbij kunnen klanten ook ideeën ter verbetering aangeven. Deze worden zo 
mogelijk in de processen meegenomen om  aan te (blijven) sluiten bij de behoeften van de 
klant.

Het verminderen van de regeldruk en versnellen van procedures is opgepakt middels een 
programmatische aanpak (Stichtse Vecht, Goed Geregeld!). Ook in 2017 zal de Raad 
(december) via een RIB worden geinformeerd over de resultaten.

Verminderen administratieve lasten: 15 veelgebruikte procedures worden geanalyseerd op 
administratieve lasten, en vergeleken met gemeenten die lage administratieve lasten 
hebben. Waar mogelijk worden de beste voorbeelden toegepast. 

De training Verbindend en Ondernemend Samenwerken waarin aandacht is voor 
cultuurwaarden Ondernemen en Verbindend vermogen is gevolgd door meer dan 250 
medewerkers en zal naar behoefte herhaald worden voor nieuwe instroom. Nieuwe 
trainingen hebben ook aandacht voor deregulering. Vooruitgang met deregulering wordt ook 
behaald door het toepassen van lean management, waarin inmiddels 40 medewerkers 
getraind zijn. Procedures en projecten worden efficiënter door deze volgens de lean 
methode door te lichten en te versnellen.

Daarnaast worden alle leges doorgelicht. Alle leges zijn doorgelicht in 2014.

Ter versterking van de ambtelijke organisatie zal een functie financiën 
en bedrijfsvoering worden ondergebracht bij een directeur 
bedrijfsvoering. 

Ook zetten wij een (in de regio werkende) ‘subsidiespecialist’ in, die 
onder meer kijkt naar wat Europa voor ons kan doen in de zin van 
kennisdeling en subsidies.

In de provincie Utrecht werken de beide grote gemeenten, de provincie en de 
kennisinstituten samen in het UEFN : Utrecht European Funding Network. Hierin wisselen 
partners in de provincie kennis en ervaring uit, stellen hun Brusselse netwerken voor elkaar 
open en stemmen aanvragen in Europese programma’s op elkaar af. De andere 24 
gemeenten in de provincie kunnen gebruik maken van de kennis die in dit netwerk 
verzameld is. Daarnaast heeft de stad Utrecht samen met de provincie Utrecht een 
programmabureau/steunpunt ingesteld waar aanvragen uit de regio getoetst kunnen worden 
alvorens deze bij de EFRO webprotal in te dienen. Verder heeft de stad Utrecht de U10 
gemeenten aangeboden als vraagbaak/potaal te fungeren voor Europese subsidies. 
Ondernemers die geïnteresseerd zijn in Europese subsidies kunnen aankloppen bij de 
Economic Board Utrecht.

1.3 Samenwerking 
2015 was een bijzonder jaar voor de regionale samenwerking in Utrecht, en 2014 een 
belangrijk voorbereidend jaar. In 2015 hebben 10 gemeenteraden ingestemd met de 
liquidatie van Bestuur Regio Utrecht en groen licht gegeven voor de voortzetting van de 
samenwerking in het U10 netwerk. Sindsdien wordt er lichtvoetig samengewerkt op diverse 
thema’s Economie, RO, Wonen, Verkeer, Sociaal domein, Sport, Energietransitie en Asiel 
en Integratie. In het U10 jaarverslag 2016 wordt per bestuurstafel de voortgang besproken. 
Bovendien is in 2017 de U10 samenwerking geëvalueerd.

Een andere belangrijke samenwerking in de regio Utrecht betreft de EconomicBoardUtrecht 
(EBU). De EBU heeft de afgelopen periode goede resultaten geboekt in maatschappelijke 
opgaven die ook op de agenda’s van gemeenten staan en die ons binden. De EBU helpt 
gemeenten om deze opgaven mede te realiseren en om te buigen tot economische kansen. 
Zij doen dat langs de actielijnen groen, gezond en slim. Deze actielijnen zijn tevens 
overgenomen in de U10 ruimtelijke-economische koers. In de voortgangsrapportage aan de 
Provinciale Staten staat beschreven wat er zoal is gerealiseerd.

De U10 nam deel aan het Noordvleugel overleg. Het belangrijkste onderwerp betrof het 
Noordvleugel MKB financieringsfonds. Financieringsmogelijkheden zijn in de drie provincies 
versnipperd en niet transparant. Het Rijk wilde graag een landsdekkend systeem. Begin 
2016 bleek voor het MKB fonds geen draagvlak meer te zijn. Sindsdien is het bestuurlijk 
overleg Noordvleugel niet meer bij elkaar geweest. Het is ongewis of de 
Noordvleugelsamenwerking in de toekomst wordt voortgezet.De financieringsmogelijkheden 
voor MKB worden landelijk en via de provincie voortgezet.

De samenwerking met Wijdemeren en Weesp wordt voortgezet, en 
uitgebreid waar dat wenselijk en efficiënter is. Daarbij gelden de 
volgende uitgangspunten: 

Bijzondere aandacht voor invloed van de raad, zodat de 
democratische legitimatie is gegarandeerd; 

Behoud van voldoende controle op de inhoud en het proces; 

Wij stellen een actieplan op voor het verminderen van regeldruk en het 
versnellen van procedures (project ‘nu al eenvoudig beter’), met name 
voor vrijwilligers, inwoners en ondernemers. 

De gemeente Stichtse Vecht is de schakel geworden tussen de 
agglomeraties van Utrecht en Amsterdam. Regionale samenwerking is 
zowel gericht op Utrecht (BRU en U10) als de regio Amsterdam 
(Noordvleugel). 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft besloten  de samenwerking met de gemeenten 
Weesp en Wijdemeren voor wat betreft het Sociaal Domein en de handhaving van de Drank- 
en Horecawet versneld af te bouwen. Hoewel vol enthousiasme door de 3 gemeenten 
gestart was met de samenwerking SWW, hebben wij ook moeten constateren dat niet alle 
oorspronkelijke ambities zijn behaald. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat er sinds de 
start sprake is van een veranderd politiek speelveld, waardoor het perspectief van de 
samenwerking onzeker is geworden. Na de gemeentelijke en provinciale verkiezingen werd 
er vanuit de provincies Noord Holland en Utrecht, maar ook lokaal, anders naar de 
samenwerking SWW gekeken  Door deze ontwikkeling is de behoefte ontstaan aan 

              
               

           
                

             
            

            
            

   



De relatie met en de eventuele consequenties voor andere 
samenwerkingsverbanden (o.a. U10) blijft onder de aandacht. Waar 
mogelijk gaan wij nieuwe samenwerkings-verbanden gezamenlijk 
aan; 

College en raad besteden aandacht aan de verbonden partijen 
(gemeenschappelijke regelingen). Eén collegelid krijgt hier een 
coördinerende rol in, om voldoende aandacht voor het beheer en de 
planning & control te waarborgen. 

Wethouder Balemans is de coördinerend wethouder Verbonden partijen. Met de raad zijn 
informatieve sessies gehouden, waarin o.a. de highlights per verbonden partij zijn 
gepresenteerd. Ambtelijk is een coördinator aangesteld en een expertiseteam 
samengesteld. In 2015 zijn de verbonden partijen geanalyseerd o.a. op bedrijfsmatige en 
bestuurlijke context en op het financiële risicoprofiel. De resultaten van de analyse zijn aan 
de raad gepresenteerd. Op basis daarvan is een aanbevelingen- en maatregelenpakket 
voor de verbonden partijen vormgegeven. Dit maatregelenpakket is nagenoeg geheel 
uitgevoerd. Onlangs zijn terug- en vooruitkijk-gesprekken gevoerd met alle collegeleden. 
Momenteel worden de conclusies uit deze gesprekken, tezamen met conclusies uit een 
bredere analyse verwerkt voor het opstellen van een nieuw maatregelenpakket voor de 
komende twee jaar. Tevens is er gebouwd aan een regionaal netwerk van coördinatoren 
van Verbonden Partijen om de sturing op de partijen te verbeteren. Dit heeft geresulteert tot 
een actief netwerk van 15 aangesloten gemeenten uit de provincie Utrecht. Tezamen zijn 
diverse concrete projecten ontwikkeld: (1) een pilot gestart voor het werken met een 
gezamenlijke sturingsvragenlijst, (2) een training risicomanagement voor Verbonden 
Partijen ontwikkeld en (3) een denktank opgericht voor het verbeteren van samenwerking 
tussen gemeenten voor de kaderstelling richting Verbonden Partijen.  

2 Gebiedsgericht werken 
Gebiedsgericht werken staat in onze twaalf kernen centraal. 
Uitgangspunt is het bevorderen van een prettige en veilige woon- en 
leefomgeving. We kiezen daarbij voor maatwerk per kern met 
actieplannen voor de korte en lange termijn. Het doel van deze 
gebiedsgerichte aanpak is het versterken van de eigen kracht en 
verscheidenheid van de diverse kernen om daarmee de afstand tussen 
inwoners en gemeente te verkleinen. Samenwerking betekent in 
Stichtse Vecht dat alle partijen elkaar versterken en het steunen van 

Gebiedsgericht werken biedt mogelijkheden om sociaal, fysiek en 
veiligheid nog verder te verbinden. Om de sociale kwaliteit en 
leefbaarheid, samen met actieve inwoners, verder te verbeteren. Dit is 
het uitgangspunt voor onze werkwijze, met name ook bij het sociaal 
domein. Aan de hand van de uitgevoerde evaluatie zal het 
gebiedsgericht werken nog beter worden geïntegreerd. 

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe mindset voor de ambtelijke organisatie door middel 
van interne trainingen, gebiedsgerichte communicatie en de nadere implementatie van 
gebiedsgericht werken in de organisatie.Naar aanleiding van o.a. de evaluatie is een 
nieuwe kadernota ontwikkeld waarop momenteel de inbreng van bewonersgroepen wordt 
gevraagd. Steeds als ontwikkelingen in de kernen daarom vragen zoeken we naar een 
integrale samenwerking waarbij we de regie nemen om sociaal en fysiek te verbinden.We 
gaan daarbij uit van maatwerk.

In de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken is meer ruimte 
voor zelfsturing door wijkcommissies en dorpsraden uitgangspunt. Ook 
ten aanzien van de beschikbaar gestelde budgetten. Daarbij wegen wij 
per project zorgvuldig af welke rol de bewoners krijgen; informeren, 
communicatie, meedenken, meevormen of mee beslissen. Dit geldt ook 
voor de verhouding tussen participatie van bewoners en de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

In de afgelopen periode zijn twee initiatieven tot zelfwerkzaamheid door bewonersgroepen 
vanzelf naar boven gekomen. Het gaat om de proeftuin Nieuwer Ter Aa en de proeftuin 
Vreeland. Met deze initiatieven willen we ervaring opdoen met meer zelfbeheer en het 
overhevelen van budgetten van de gemeente naar bewonersgroepen. Als dit goed werkt, is 
de gedachte om deze aanpak ook verder uit te breiden naar andere kernen.In 2016 is het 
beleidsstuk 'Zelfbeheer Openbare Ruimte' vastgesteld met spelregels voor zelfbeheer. Ook 
het nieuwe IBOR en het dorpshuizenbeleid fasciliteren bewoners die zelf het heft in handen 
willen nemen optimaal

De politie heeft jaarlijks een vrije ruimte voor inzet. Deze ruimte zou 
ingevuld kunnen worden in en na overleg met de bewonersorganisaties 
die de prioriteiten voor hun wijk of kern kunnen aangeven.

Dit komt tot uiting in de gebiedsgebonden politiezorg. Wijkagenten zoeken aansluiting met 
bewonersorganisaties en ondersteunen bij burgerparticipatie. 

Voorzieningen in de kernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. 
Wij willen minstens één (multi)functionele ontmoetingsruimte in iedere 
kern. 

Op basis van dit uitgangspunt is de strategische koers voor dorpshuizenbeleid opgesteld. 
Hierin is ook aandacht voor de spreiding van multifunctionele ontmoetingsruimten per kern. 
De strategische koers toont aan dat de dekkingsgraad voldoet aan dit uitgangspunt mits we 
ook andere aanbieders van maatschappelijk vastgoed bij deze voorzieningen betrekken. De 
strategische koers voor dorpshuizenbeleid is (financieel) geïmplementeerd en de resultaten 
hiervan zijn met alle dorpshuisbesturen besproken. Er is inmiddels uitvoering gegeven aan 
de taakstellende bezuiniging per 2017. Het definitieve dorpshuizenbeleid wordt door het 
college behandeld in het voorjaar 2017. 

3 Veiligheid en handhaving 
Een veilige leefomgeving creëren is één van de hoofdtaken van de 
gemeente. Dit doen we samen met belangrijke partners, zoals de politie 
en woningcorporaties, maar ook dorps- en wijkcommissies. Een veilig 
gevoel in eigen huis en buurt en in de gemeente als geheel bevorderen 
we vooral door in te zetten op preventie. Daarnaast handhaven we 
waar dat nodig is. 

3.1 Veiligheid 

             
               

             
              

               
             

           
              

samenwerking SWW gekeken. Door deze ontwikkeling is de behoefte ontstaan aan 
herdefinitie en bevestiging van de samenwerking. De gevoelens van de drie colleges en de 
raden zijn gepeild, waarna de colleges zijn gekomen tot een eenduidig standpunt om over te 
gaan tot een versnelde afbouw van de samenwerking. De Uitvoeringsovereenkomst met 
Weesp voor de sociale dienst is nog wel geldend. Zodra er meer duidelijkheid is over de 
toekomst van Weesp zal de samenwerking worden beëindigd. Daarnaast is met ingang van 
2016 door de 3 gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren een nieuwe 
uitvoeringsorganisatie opgericht, die verantwoordelijk is voor het heffen en innen van de 
gemeentelijke belastingen van de 3 gemeenten en het vaststellen van de WOZ-waarden 
van alle onroerende zaken.



Verbetering van de veiligheid en het tegengaan van woninginbraken 
heeft een hoge prioriteit. Wij werken verder aan uitvoering van de 
meerjarige beleidsdoelstellingen van het Integraal Veiligheidsplan. De 
nadruk ligt op preventie, bijvoorbeeld door de uitbreiding van 
cameratoezicht. 

Het tegengaan van woninginbraken is onderdeel van de verbetering van veiligheid. Door de 
expliciete benoeming worden overige prioriteiten zoals genoemd in het Integraal 
Veiligheidsplan, te kort gedaan. Voor de uitbreiding van het cameratoezicht geldt dat 
hiervoor inmiddels deels al toestemming is gegeven en dat de uitvoering nog in 2017 zal 
plaatsvinden.

Door gebiedsgericht te werken aan veiligheid worden wijkcommissies 
betrokken bij de inzet van wijkgebonden politiezorg. In overleg met 
wijkcommissies kan inzet op prioriteiten in de wijk worden besproken. 

Wijkcommissies worden betrokken en maken onderdeel uit van de aanpak.

3.2 Handhaving 
Binnen de businesscase ‘boa’s’ zetten wij in op toezichthouders via het 
project social return (in combinatie met de motie ‘brugwachters’). Indien 
mogelijk breiden wij de toezichthouders uit. 

Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van social return. De uitbreiding van 
toezichthouders is in gang gezet.

Wij zetten ons in voor het terugdringen van overlast door hondenpoep. 
Belangrijk is het inzetten van preventieve middelen zoals communicatie 
en educatie. Verder kijken we naar de mogelijkheden voor meer 
handhaving van de regels en het opruimen van hondenpoep. Er zal 
maatwerk worden geleverd per kern. 

Terugdringen van overlast heeft onze blijvende aandacht, maar heeft ook zijn beperkingen. 
Naast de dagelijkse controles hebben we een handhavingspilot hondenbeleid gehouden in 
2016 in drie wijken van Maarssenbroek gedurende 3 maanden. Geconcludeerd werd dat dit 
wenselijk resultaat opleverde. Het bleef in die wijken zichtbaar schoner. Helaas laten veel 
hondenbezitters na om de opruimplicht na te leven en vinden een schone leefomgeving van 
weinig belang. Momenteel zijn er weer klachten. We zijn voornemens om gedurende het 
voorjaar/zomer 2017 weer intensieve controles te houden in een aantal aan te wijzen 
wijken. Hierover zal gecommuniceerd worden.

Er wordt meer aandacht gegeven aan de handhaving van wet- en 
regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. 

Handhaving vindt plaats overeenkomstig het vastgestelde handhavingsuitvoeringsbeleid en -
programma. Handhavingsvraagstukken worden behandeld volgens deze prioriteitstelling.

Indien noodzakelijk zullen wij gebruik maken van de bestuurlijke boete. Het college heeft op 14 maart 2017 het vraagstuk van de bestuurlijke boete besproken. Dit 
vraagstuk wordt ook in de raadscommissie voorgelegd.

4 Leefomgeving en infrastructuur 
Een goed onderhoud van onze leefomgeving is essentieel. Wanneer 
zich hierin knelpunten voordoen, kiezen we voor duurzame 
investeringen om daarmee de omgeving mooi, goed bereikbaar en 
veilig te houden. Wij willen een goed onderhouden en ingerichte 
openbare ruimte met aandacht voor de belangen van inwoners, fietsers, 
wandelaars en sporters. Water is daarbij een belangrijk thema voor 
Stichtse Vecht en biedt zowel mogelijkheden voor recreatie als 
uitdagingen op het terrein van watermanagement, waaronder 
bodemdaling en het zorgen voor droge voeten. Een actueel 
voorbeeldproject is Kockengen Waterproof. De gekozen oplossingen 
bepalen mede de toekomst van de agrarische sector, een van de 
belangrijkste economische dragers van het Groene Hart. 

4.1 Infrastructuur 
Een deel van de infrastructuur is eigendom van derde partijen (zoals de 
provincie). Daar waar knelpunten ontstaan voor inwoners of bedrijven, 
zal de gemeente samen met hen de mogelijkheden verkennen en dit 
nadrukkelijk onder de aandacht brengen van die partijen die over de 
oplossingen gaan. Dit geldt onder meer voor de spoorlijnen, het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Noordelijke-Randweg Utrecht (NRU). Wij 
vinden het van belang dat de geluidsbelasting vanuit de NRU zoveel 
mogelijk teruggedrongen wordt, waarbij 53dba de streefwaarde vormt. 

De bruggen over het Amsterdam - Rijnkanaal bij Breukelen en Loenersloot zijn vervangen. 
Dit vervangen is goed afgestemd tussen de overheden. Samen met het 
Hoogheemraadschap zijn er onder ander duikers vervangen voor aanpassing van het 
waterssteem rondom en in Kockengen. De fietsbrug in Nigtevecht is eind 2017 gereed.

Wij willen de aanleg van glasvezel ook in kleine kernen en het 
buitengebied stimuleren. 

Ten aanzien van de realisatie van dit onderdeel zijn twee sporen te onderkennen. Voor 
ondernemers wordt vanuit het programma economie in drie pilots procesondersteuning 
verleend om een snelle internetverbinding te realiseren, maar ondernemers zijn zelf aan zet 
om de krachten te bundelen en vraagvolume te creëren. Het tweede spoor is in gang gezet 
met de ondertekening van de intentieverklaring snel internet met de provincie. Provincie 
Utrecht stelt een aanjaagsubsidie beschikbaar teneinde de vraaginventarisatie te 
organiseren onder bewoners en bedrijven in het buitengebied om over snel internet te 
kunnen beschikken. Stichting Glasvezel Gemeente heeft in 2016 de procesbegeleiding van 
de pilots uitgevoerd. Vanuit IBOR is er continue aandacht voor gecombineerde aanleg. Voor 
het overige heeft de gemeente geen actieve rol in de aanleg van glasvezel. Als gevolg van 
de Telecomwet betreft het een commerciële markt. Er is veel animo om 'snel internet in het 
buitengebied' gezamenlijk op te pakken en op korte termijn te realiseren: De provincie, de 
U10, de EBU, gebiedscommissie West, gebiedscommissie O-gen en de gemeenten werken 
hierin samen 

4.2 Water 



Als gevolg van de klimaatverandering en bodemdaling in het 
veenweidegebied, zal steeds meer aandacht nodig zijn voor 
watermanagement. Een actueel voorbeeldproject is Kockengen 
Waterproof. Wij zullen bij dit project op de ingeslagen weg en met 
dezelfde urgentie verder gaan. 

Fase 2 is gereed in april. De laatste stap is omzetten van de huisaansluitingen op het 
nieuwe riool. Fase 3 wordt medio september opgeleverd. Voor realisatie van fase 4, 5 en 6 
is akkoord gegeven door de raad. In het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan klimaatadaptatie. 

4.3 Leefomgeving 
De aandacht voor de openbare ruimte blijft onverminderd. Wij hechten 
veel waarde aan goed en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte. 
Hierbij betrekken wij inwonerskracht en bewonersinitiatieven. Ook 
houden wij toezicht op de kwaliteit van het werk van uitvoerende 
diensten. 

In 2017 is het nieuwe IBOR (integraal beheer openbare ruimte) van start gegaan. Aannemer 
organiseerd inloopavonden voor de bewoners,. Bewoners kunnen meedenken over het 
onderhoud in hun eigen wijk of straat. Projecten zoals Kockengen Waterproof, De Poel 
Breukelen en de Brugstraat Breukelen zijn geraliseerd dmv burgerparticipatie.

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte komt nadrukkelijk 
aandacht voor de belangen van inwoners, fietsers, wandelaars en 
sporters. 

In wijk de Poel is in de voorbereiding en uitvoering rekening gehouden met de wensen van 
onder ander de Fietersbond  en gehandicapten platform. Zo is Engel de Ruiterstraat 
ingericht als fietsstraat.

5 Sociaal domein: welzijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen 

In de periode 2014-2018 is veel aandacht nodig voor de transities in het 
sociaal domein. Een stevig fundament is vereist. De huidige rol van de 
kerngroep transities sociaal domein, met daarin raadsleden uit Stichtse 
Vecht, Wijdemeren en Weesp, wordt gecontinueerd. 

De bestuurlijke verankering gebeurt door aanstelling van een 
coördinerend wethouder en een bestuurlijk team (met de wethouder 
WMO/volksgezondheid en de wethouder sociale zaken/participatiewet 
en jeugdzorg). Daarnaast wordt het college als geheel betrokken. 

5.1 Organisatie en financiën 
De transities in het sociaal domein krijgen de volle aandacht van het 
college en vragen om bestuurlijke transformatie en een gezamenlijke 
aanpak. Om deze zoektocht in te gaan, wordt een bestuurlijk team 
ingericht, met daarin een coördinerend wethouder. 

Het bestuurlijk team met daarin een coördinerend wethouder voor het sociaal domein is 
ingericht. De transformatie vraagt met name in 2016 en 2017 extra inspanningen.

Wij dragen zorg voor een goede communicatie en informatie over het 
sociaal domein en de verschillende aandachtsgebieden daarin, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van de digitale voorziening 
Zorgdossier 3.0. 

Ondanks dat de samenwerking met de gemeenten Weesp en Wijdemeren (SWW) versneld 
is afgebouwd hebben we er in Stichtse Vecht steeds zorg voor gedragen dat er goede 
communicatie was over het sociaal domein en de verschillende aandachtsgebieden 
daarbinnen. Zo is ondermeer de website geherstructureerd en geactualiseerd op de thema's 
'hulp en zorg' en 'werk en inkomen' (2016/2017), hebben diverse campagnes plaatsgehad 
(waaronder die voor het mantelzorgcompliment in 2015 en 2016), is er een informatiegids 
voor 55-plussers uitgegeven en verspreid (2016) en is er communicatie geweest rondom 
diverse thema’s binnen het sociaal domein, zoals huishoudelijke hulp, mantelzorg, 
pleegzorg, onafhankelijke cliëntondersteuning en minimabeleid. We volgen de 
ontwikkelingen voor wat betreft digitale zorgdossiers, maar er zijn nog geen passende 
toepassingen op de markt.

De mogelijkheid voor mediation, bij wederzijdse instemming, wordt 
opgenomen naast de procedures voor bezwaar, beroep en 
klachtenafhandeling. 

Bovendien hebben wij de bestaande klachtenregeling toegankelijker gemaakt. Ook hebben 
wij het beschikbare oplossingsrepertoire bij bezwaar- en beroepsprocedures en bij 
klachtafhandeling uitgebreid. Wij namen al direct contact op om in gesprek te gaan en tot 
een oplossing te komen. Nu is ook desgewenst mediation beschikbaar. Om procedures 
vóór te zijn hebben wij dit jaar een dekkende regeling voor cliëntondersteuning vastgesteld 
en een aanbesteding hiervoor afgerond.

De intentie is om in de begroting van 2015 te komen tot een 
samenvoeging van de huidige programma’s 4 (onderwijs, kinderopvang 
en jeugdzorg) 6 (werk en inkomen) en 7 (welzijn en zorg), daar waar dit 
het sociaal domein betreft. 

Vanaf de Programmabegroting 2015 zijn de betreffende programma's samengevoegd tot 
één programma Sociaal domein. 

Wij creëren een vangnet voor inwoners die buiten bestaande 
maatschappelijke regelingen vallen of dreigen te vallen. 

Voor dit doel heeft de gemeente de Sociaal Wijkteams ingericht per 1 januari 2015.

5.2 Eigen kracht, samenredzaamheid 
Zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis georganiseerd, waarbij de 
eigen kracht, samenredzaamheid en identiteit van de inwoners 
uitgangspunten zijn. Wij verkennen daarom de mogelijkheid van een 
steunprogramma voor mantelzorgers.

Aan dit punt is in 2015 volop uitvoering gegeven met de start van de Sociaal Wijkteams. 
Daarnaast is het al vanaf 2011 ingezette beleid om ten behoeve van preventie voorliggende 
voorzieningen te versterken, intensief voortgezet. Dit onder meer met het Collegebesluit van 
7 juli jl.2015 voor een speciaal pakket maatregelen voor preventie in het sociaal domein. Dit 
op basis van een raadsbesluit van 11 november 2014 en gericht op de versterking van de 
eigen kracht en samenredzaamheid in de wijken kernen van onze gemeente. Dit pakket 
heeft een uitgebreide opvolging gekregen in de nota Een Sterke Basis. In deze nota komen 
ook extra steunmaatregelen voor mantelzorgers bovenop de ondersteuningsmaatregelen 
die in 2015 & 2016 genomen zijn in het kader van het bestuurlijk Topdossier Mantelzorg.

5.3 Ouderen 
Wij formuleren geïntegreerd ouderenbeleid (nota Ouderenbeleid). De Nota Ouderen 2016-2018 ‘Zilver aan de Vecht’  is in mei 2016 vastgesteld door de 

Raad. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de acties die geformuleerd zijn in de Nota. 
Dit zijn acties o.a. op gebied van gezondheid, wonen, zorg en welzijn en dementie. Recent 
is de 55plusgids gepresenteerd. Deze gids biedt een overzicht van alle activiteiten en 
voorzieningen die aanwezig zijn voor senioren in Stichtse Vecht. De gids wordt op veel 
plekken verspreid en de belangstelling voor de gids is groot.



5.4 Jeugd 
Onze samenleving biedt jeugd voldoende kansen en mogelijkheden om 
tot zelfontplooiing te komen. 

Jongeren zijn actief benaderd en betrokken als experts en adviseurs bij verschillende zaken 
die hen raken en aangaan. Voorbeelden zijn de inrichting van de sportvoorziening in 
Tienhoven en de behoeftepeiling ten aanzien van de skatebaan in Kockengen, maar ook het 
beleidsproces 'NJR impactprogramma'. Daarnaast hebben wij leerlingen van het 
Technasium diverse adviestrajecten laten uitvoeren over bijv. de verplaatsing van de 
crossbaan in Vreeland en de inrichting van een speelterrein in Maarssendorp. Met steun 
van het flexibel jeugdbudget hebben jongeren zich ingezet voor anderen en hun 
leefomgeving, wat o.a. geresulteerd heeft in de organisatie van frisfeesten, 
pannakooitoernooien, dance-battles en de nieuwe STV jongeren community.

5.5 Minimabeleid 
Vanuit de extra incidentele middelen die het rijk beschikbaar stelt voor 
minimabeleid, worden activiteiten ontwikkeld om dit te versterken.

We gaan de armoedebestrijding intensiveren en integraal benaderen. 
Daarbij hebben we aandacht voor nieuwe groepen die door armoede 
bedreigd worden. We zetten in op voorkomen van schuldproblematiek. 
In het kader van structurele preventie hebben we daarbij specifieke 
aandacht voor jongeren. 

6 Onderwijs en kinderopvang 
Wij willen dat de jeugd in Stichtse Vecht zich kan ontwikkelen tot 
zelfstandige en betrokken inwoners en zullen initiatieven op dit terrein 
ondersteunen. Goede educatie is daarbij van groot belang. Daarom 
dragen wij bij aan goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en 
kinderopvang. 

Wij streven naar verdere intensivering van de band tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen. 

Dit is betrokken in het Programma Economie 2015-2018. Hieronder vallen onder meer de 
volgende activiteiten: duurzame samenwerking tussen (regionale) overheid, bedrijfsleven en 
UWV voor inpassen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt (vanuit o.a. 
Participatiewet); oprichten van een structureel platform voor vertegenwoordigers uit de 
sectoren onderwijs, overheid en bedrijfsleven om gezamenlijk kwesties op de arbeidsmarkt 
aan te pakken en op te lossen; uitvoeren (regionaal) actieplan jeugdwerkloosheid. 
Ontwikkelen nieuwe opleidingen door plaatselijk onderwijs voor een betere aansluiting op 
de arbeidsmarkt. De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt wordt tevens gezocht op 
regionaal niveau via de EBU en de U10. Bij dit thema richt de U10 zich met name op de 
onderkant van de arbeidsmarkt bijv. de nieuwe doelgroepen in het kader van de 
participatiewet, waar de EBU zich juist richt op het midden en hoger segment via de Human 
Capital Agenda (HCA). De HCA  vervult een faciliterende rol richting de EBU-domeinen 
Groen, Gezond en Slim. HCA legt verbindingen en probeert focus en versnelling aan te 
brengen in het opleidings- en onderwijsaanbod in de regio. De U10 maakt onderdeel uit van 
de Board en het cluster HCA in de persoon van wethouder de Groene.

Het bieden van een goed en divers onderwijsaanbod voor alle 
doelgroepen vinden wij van groot belang. Dit geldt onder meer voor het 
middelbaar beroepsonderwijs (MBO). 

Het onderwijsaanbod is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het onderwijsveld 
zelf. Hierover is regionaal overleg. Regionaal is het aanbod voor de doelgroep kwetsbare 
jongeren aangepast en is oa. door ESF subsidie een aanbod voor een verlengde Entree 
(MBO 1) opleiding mogelijk gemaakt voor doorstroom jongeren uit de praktijkopleiding of 
Voortgezet speciaal onderwijs. Lokaal heeft het VMBO Broeckland een nieuw profiel 
aangeboden, Bouwen,. Wonen en Interieur (BWI) dat goede mogelijkheden biedt voor een 
aansluiting naar het MBO. 

Het belang om kinderen maatschappelijk betrokken te maken is groot. 
Nu de maatschappelijke stage is weggevallen, zoeken wij naar 
mogelijkheden om initiatieven die deze maatschappelijke betrokkenheid 
vergroten te ondersteunen. 

Vanuit het Rijk zijn per 1 januari 2017 extra middelen beschikbaar gesteld voor het 
bestrijden van kinderarmoede. Het college heeft reeds een plan van aanpak vastgesteld 
over dit onderwerp, deze wordt op dit moment verder uitgewerkt. Vroegsignalering binnen 
de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van 
mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door 
gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. De 
activiteiten welke in het voorveld schuldhulpverlening inmiddels worden uitgevoerd zijn 
preventieactiviteiten, budgetcursus “Omgaan met geld”, budgetcoaching, opruimsessies 
administratie, sociaal raadslieden spreekuur, budgetmaatjesproject (vrijwilligers)

Het kabinet heeft weliswaar een eind gemaakt aan de facilitering van de maatschappelijke 
Stages van Rijkswege, maar het is samen met het onderwijs gelukt om er in onze gemeente 
nog steeds werk van te maken. We vinden het belangrijk dat jonge mensen kennis maken 
met het gevarieerde vrijwilligersleven in de wijken en kernen van onze gemeente, en zich 
oriënteren op de maatschappij. De animo bij drie van de vier VO-scholen is onverminderd 
groot. Zij leveren hier zelf een bijdrage aan, en de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht biedt 
het platform aan scholen en scholieren om afspraken te maken met allerlei 
maatschappelijke organisaties. Zolang de animo bij en de inzet van de VO-scholen zo groot 
blijft als op dit moment, is er geen enkele reden dit niet voort te zetten. Wij bieden nu als 
gemeentelijke organisatie voor het tweede jaar ook zelf maatschappelijke stagevacatures 
aan. Doel van een stage bij de gemeente is scholieren een kijkje te laten nemen in onze 
keuken, ze waar mogelijk ook de handen uit de mouwen te laten steken, ze kennis te laten 
maken met de manier waarop de gemeente op allerlei terrein aanknoopt bij vrijwilligerswerk 
(en dit ook ondersteunt), en hoe besluitvorming over gemeentelijke taken verloopt. De 
eerste lichting scholieren heeft in 2016 met veel plezier en veel succes een stage als 'junior-
adviseur' doorlopen bij de gemeente.



20 december 2016 ging de raad unaniem akkoord met het Beleidskader 
Onderwijshuisvesting 2016 en de Uitwerkingen ervan voor het primair en voortgezet 
onderwijs. Dit is een solide basis en tijdlijn om locatiegebonden impuls te geven met 
doorlopende resultaten. Projecten KC 0-12 jaar (bij Wereldkidz Bolenstein en 't Kompas) en 
Kindcentrum Daalsehoek (met KBS De Pionier) worden in 2017 met Europese 
aanbestedingen (Design and Build) in de markt gezet met verwachte ingebruikname 2019-
2021. De kindcentra zullen ruimte voor scholen, kinderopvang en een gymzaal bevatten. De 
Uitwerking van het Beleidskader leidt tot een geleidelijke renovatie of vernieuwing van 
bestaande scholen. Volgens dat plan is het onderzoek naar de schoolgebouwen en de 
gymzaal op Bloemstede, Maarssenbroek, inmiddels begonnen. In het voortgezet onderwijs 
wordt onderzocht hoe het aanzienlijke ruimtetekort op het Broeckland College best kan 
worden opgelost. Bij onderwijshuisvesting staan als duurzaamheidsambitie het bouwbesluit 
aangevuld door Frisse Scholen B niveau voorop. In samenwerking met de 
gebruikerspartijen worden aanvullende duurzaamheidsmaatregelen per project bepaald.

De ambitie bij onderwijshuisvesting zal zijn om onderwijs, gym en kinderopvang volgens 
dagarrangementen voor de kinderen van 0-12 jaar in Kindcentra samen te brengen. Het 
vastgestelde Beleidskader Onderwijshuisvesting 2016 heeft deze ontwikkeling benoemd en 
genoemde projecten in Maarssen-Dorp zijn voorbeelden van nieuwbouw Kindcentra in 
Stichtse Vecht. Op de diverse scholeneilanden in Maarssenbroek zal in de komende jaren 
uitwerking worden gegeven aan de ambitie samenwerking en procesinnovaties in onderwijs 
kinderopvang te blijven ondersteunen. 

7 Cultuur, sport en recreatie 
Cultuur, sport en recreatie dragen bij aan een vitaal en duurzaam 
Stichtse Vecht. De eigen kracht van de kernen en de 
verantwoordelijkheid van de inwoners zijn het uitgangspunt. Wij 
faciliteren en stimuleren een optimaal gebruik van voorzieningen en 
middelen. 

7.1 Sport en vrije tijd 
Wij onderzoeken de mogelijkheden om sportaccommodaties te 
optimaliseren en te verduurzamen. Hierbij kan worden gedacht aan de 
aanleg van kunstgrasvelden voor buitensport, en het ondersteunen van 
initiatieven voor plaatsing van zonnepanelen op daken van 
sportaccommodaties. Daarnaast kijken wij zorgvuldig naar de 
mogelijkheden van bestemmingswijziging van vrijkomende sportvelden. 

Er zijn 3 kunstgrasvelden gerealiseerd (hockey en osv Nita). We hebben een bijdrage 
beschikbaar gesteld voor korfbalvereniging ESDO. Naar verwachting realiseren zij in de 
zomer van 2017 een nieuw kunstgrasveld. 
Verder zijn we in gesprek met FC Breukelen en de gebruikers van sportpark Daalseweide 
om verduurzamingsmogelijkheden te ontwikkelen.

Wij bevorderen een gezonde opvoeding en leefstijl (bijvoorbeeld 
aanpak JOGG Stichtse Vecht (Jongeren Op Gezond Gewicht), onder 
meer door het stimuleren van aansprekende faciliteiten voor jongeren. 

Eind 2016 is besloten dat we het leefstijlprogramma JOGG met drie jaar verlengen (2017-
2019). Op dit moment wordt gewerkt aan een 'vervolg plan van aanpak'. 

Het onderzoek naar het oprichten van een sportbedrijf krijgt prioriteit. Er is besloten dat moet worden onderzocht, in overleg met de denktank Sport, of een 'light'-
variant van een sportbedrijf meerwaarde heeft. Deze besprekingen hebben plaatsgevonden. 
De verwachting is dat op korte termijn hierover besluitvorming plaats vindt. Uw raad wordt 
hierover nader geinformeerd.

Sportsubsidies worden integraal in beeld gebracht. In het tweede helft van 2017 wordt dit in beeld gebracht.

Er vindt versneld een onderzoek plaats naar de effecten van het 
herinvoeren van jeugdsportsubsidies. 

In juni 2015 is het nieuwe subsidiebeleid door uw raad vastgesteld. Hieraan voorafgaand 
zijn de effecten onderzocht van een eventuele herinvoering van jeugdsportsubsidies. Er is 
besloten jeugdsportsubsidies niet opnieuw in te voeren, omdat het subsidiebeleid 
voldoende alternatieven biedt.

7.2 Recreatie en toerisme 
Het beleid voor toerisme en recreatie moet leiden tot versterking van de 
positie en potenties van Stichtse Vecht, zoals het realiseren van extra 
aanlegplaatsen. 

In 2015 is de beleidsnota Recreatie en Toerisme vastgesteld. Het beleid is er op gericht om 
meer gebruik te maken van de potentie van de gemeente Stichtse Vecht op het gebied van 
recreatie en toerisme en de positie van de sector recreatie en toerisme te versterken. 
Verschillende onderdelen in de beleidsuitvoering dragen bij aan deze doelstelling, 
waaronder het ontwikkelen van ligplaatsenbeleid. Het concept ligplaatsenbeleid is in het 
voorjaar 2016 vastgesteld. Als uitwerking daarvan wordt een paraplu bestemmingsplan 
opgesteld. Daarnaast zijn er verschillende uitvoeringsprojecten opgestart die zijn gericht op 
het versterken van de VVV-functie, het promoten en vermarkten van het 
bestemmingsgebied en het verbeteren van het voorzieningenniveau. Dit is opgenomen in 
het Programma Economie. Met een RIB is de raad geinformeerd over de voortgang van het 
Programma (2e monitor)

Recreatievoorzieningen en evenementen zijn zoveel mogelijk passend 
bij het gebied. 

Een van de uitgangspunten van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme is dat 
recreatievoorzieningen en evenementen moeten passen bij het gebied en bij de 
veranderende recreatievraag. Dit is randvoorwaardelijk bij alle ontwikkelingen die gaande 
zijn op het gebied van recreatie en toerisme. Het stimuleren van passende evenementen 
wordt voortgezet wanneer er meer duidelijkheid is over gebiedsmarketing.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om bed-and-breakfasts 
vergunningsvrij te maken. 

Het is niet mogelijk om het opstarten van bed & breakfasts geheel vergunningsvrij te 
maken, aangezien er altijd bepaalde veiligheidsvoorschriften zijn die gewaarborgd moeten 
worden via het verkrijgen van een vergunning.  Wel hebben wij nieuw beleid opgesteld 
waardoor het ruimtelijk gezien veel gemakkelijker is om een kleinschalige B&B te beginnen 
in Stichtse Vecht. In Stichtse Vecht kan iedereen nu een kleinschalige B&B beginnen zonder 
dat hiervoor een vrijstelling of zware ruimtelijke procedure opgestart hoeft te worden.

7.3 Cultuur 
De subsidiesystematiek wordt versneld geëvalueerd. Hierbij wordt 
overwogen om de structurele subsidies voor een aantal culturele 
organisaties opnieuw in te voeren. 

De gemeente kent nieuw subsidiebeleid waarbij veel subsidies structureel gemaakt zijn. Ze 
worden gezien als basisinfrastructuur, zo lang ze blijven voldoen aan de behoefte van 
inwoners.

Wij faciliteren de totstandkoming van integrale kindcentra voor 0 tot 12-
jarigen, in combinatie met diverse zaken uit de Jeugdzorg, zoals 
consultatiebureaus.



Wij stellen een integrale visie op voor de Vechtstreek, waarbij 
verschillende culturele aspecten aan bod komen. Deze visie is gericht 
op het verbinden en versterken van het cultureel aanbod, recreatie en 
toerisme in Stichtse Vecht. 

De integrale visie op de Vechtstreek waarbij verschillende culturele aspecten aanbod 
komen krijgt gestalte in de ambitienota cultuur. Deze ambitienota gaat over cultuur in de 
brede zin van het woord; het landschap, het cultureel erfgoed, de kunsten zoals muziek, 
toneel, zang, beeldend. De nota gaat ook in op de samenhang met andere beleidsterreinen 
zoals het sociaal domein en recreatie en toerisme. De verwachting is dat de nota voor de 
zomer van 2017 aan de raad wordt aangeboden. 

8 Natuur en milieu (duurzaamheid) 
Stichtse Vecht geeft ruim baan aan duurzaamheidskracht. Bovendien 
willen wij in de verduurzaming van Stichtse Vecht zelf het goede 
voorbeeld geven onder het motto “Practice what you Preach”. 
Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met ons mooie 
landschap. In Focus op Morgen worden uitgebreid de landschappelijke 
waarde van Stichtse Vecht besproken. Het unieke van het gebied is dat 
het een overgang vormt van het Gooi, plassengebied, de Vecht en de 
copeverkaveling van het veenweidegebied. Behoud van het landschap 
met haar eeuwenoude buitenplaatsen en ontginningstelsel geeft onze 

8.1 Natuur 
Met de groene ruimte moet zuinig worden omgegaan. Wij maken 
daarom een zorgvuldige afweging tussen de natuur-, landbouw en 
recreatieve ontwikkelingen. De combinatie van waardevolle en 
beleefbare natuur en cultuurhistorische landschappen maakt Stichtse 
Vecht immers het 'buiten van de Randstad'. Daarbij is samenwerking 
met vrijwilligers een kans voor het onderhouden van het landschap. 

Er is een Cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Deze is in september 2016 
vastgesteld. Er is een start gemaakt met de Agenda vergroenen Stichtse Vecht met het 
houden van participatie bijeenkomsten. Verwacht wordt dat de agenda in het 4e kwartaal 
2017 vastgesteld kan worden. In het kader van het Gemeentelijk Landschap 
Onderhoudsplan (GLOP) is in januari 2017 een landschapscoordinator aangesteld die de 
verschillende vrijwilligersgroepen en processen aanstuurt. De kleine landschapselementen 
zijn op de agenda van de gebiedscommissie Utrecht West gekomen. Deze heeft daar 
januari 2017 geld voor beschikbaar gesteld zodat deze beeldbepalende elementen kunnen 
worden ingericht en onderhouden.

8.2 Duurzaamheid 
Bij het uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt onderzocht of het 
mogelijk is om een lokaal energiebedrijf (bij voorkeur in pps-vorm) op te 
richten. 

Ter voorbereiding van de uitvoering van dit actiepunt is een peilnota opgesteld om eerst de 
verwachtingen vanuit  de raad op dit vlak in kaart te brengen. De peilnota is op 8 september 
2015 in de werksessie Fysiek domein besproken. In 2016 is er een onderzoek uitgevoerd 
naar het lokaal energiebedrijf. Uit de eerste verkenning bleek dat er in Stichtse Vecht 
diverse initiatieven zijn, gericht op opwekken van duurzame energie. In dit kader is begin juli 
een workshop georganiseerd. Naar aanleiding van de workshop is daarom gekozen een 
kwartiermaker in te zetten. De kwartiermaker gaat processen op gang brengen, mensen 
mobiliseren, projecten ondersteunen van derden, etc. Deze rol wordt samen met de 
Stichting Duurzame Vecht opgepakt. ‘Al werkende weg’ zal vervolgens blijken hoe deze 
initiatieven zich verder ontwikkelen. 

De gemeente gaat voorop met gebruik en stimulering van duurzame 
energie, mits dit geen overlast levert voor de omgeving. Wij 
onderzoeken de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en 
continueren het terughoudende beleid voor de plaatsing van 
windturbines.

Het stimuleren van duurzame initiatieven is een doorlopend proces. We leggen daarbij als 
gemeente nadrukkelijk contact met verschillende partners. Denk aan het verduurzamen van 
de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark, aanbieden van energiescans voor 
bedrijven, ondersteunen van de groepsinkoop-actie op het gebied van isolatie, 
zonnepanelen, realisatie van elektrische deelfietsen bij station Breukelen etc.

We gaan in discussie over de keuze rondom afvalscheidingstations. In 2017 zullen de criteria om te komen tot een nieuwe locatie voor het afvalscheidingstation 
worden voorgelegd aan de raadscommissie Fysiek.

9 Ondernemen 
Stichtse Vecht biedt door de centrale ligging tussen Amsterdam, 
Schiphol en Utrecht kansen voor economische ontwikkeling. De 
bundeling van de krachten van de twaalf kernen maakt het mogelijk om 
de komende jaren nieuw beleid in te zetten om de gemeente op 
economisch vlak te versterken. Wij ondersteunen zowel de bestaande 
als de nieuwe economie, want voldoende werkgelegenheid en een 
vitale lokale economie zijn voor ons van groot belang. 

Op het gebied van bedrijfs-, kantoor- en winkellocaties verandert 
momenteel veel; zo is de vraag niet altijd vanzelfsprekend en is op 
sommige plekken zelfs sprake van leegstand. Wij voeren daarom een 
proactief economische beleid, waarbij we samenwerken met bedrijven 
en ondernemers en met de regio, waaronder de gemeenten Weesp en 
Wijdemeren. 

9.1 Economie 
Voor het verbinden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de 
gemeente, verkennen wij de invoering van een Economic Board 
Stichtse Vecht. 

Binnen het Programma Economie wordt samengewerkt met bedrijfsleven, onderwijs en 
overheid. Dit zijn de drie pijlers van waaruit de constructie van een Economic Board vaak is 
vormgegeven. Om de voortgang van het programma te bewaken is in 2015 een stuurgroep 
"samen aan zet" geformeerd. Deze bestaat uit de Ondernemersverenging Stichtse Vecht, 
het ZZP-platform en gemeente. Daarnaast vindt de uitvoering van de verschillende 
speerpunten en activtiteiten uit het programma in verschillende samenwerkingsvormen 
plaats met ondernemers, onderwijs en gemeente plaats. In de praktijk is met het vormgeven 
en uitvoeren van het Programma Economie de afgelopen periode een constructie ontstaan 
die de kenmerken heeft van een Economic Board. Ook naar de mening van  betrokken 
ondernemersverenigingen wordt in de praktijk al gewerkt in de constructie van een 
Economic Board.



Er komt een gemeentelijke economische visie, met aandacht voor 
bedrijventerreinen en winkelgebieden. Hierbij wordt samengewerkt met 
Weesp en Wijdemeren. 

De economische visie is in november 2014 vastgesteld. Voor de uitvoering van het 
speerpunt economie van het  college is het Programma Economie vastgesteld. De ambitie 
van het Programma Economie is het stimuleren van de economische positie van de 
gemeente Stichtse Vecht in de regio Utrecht. (zie ook memo 15 december 2015). Hierbij 
wordt samengewerkt binnen U10 en de EBU.

Wij zetten krachtig in op verbetering van het ondernemersklimaat. Dit 
doen wij zoveel mogelijk in samenspraak met ondernemers, door onder 
meer: 

Het Programma Econmie is in uitvoering. De uitvoering wordt gemonitored. De raad is over 
de 2e monitor geinformeerd met een RIB 07-2017.

• Verruiming mogelijkheden tot functiewijziging binnen 
bestemmingsplannen; 

Bij het actualiseren van bestemmingsplannen wordt waar mogelijk gewerkt met 
standaardisering van regels, wordt kritisch gekeken naar mogelijkheden tot deregulering en 
wordt ingezet op flexibiliteit. Op grond van het op te stellen horecabeleid en de vastgestelde 
retailvisie wordt de centrumbestemming in voorkomende bestemmingsplannen uitgebreid 
cq. beperkt. Het afwijkingenbeleid betreft een dynamisch beleidsstuk dat een algemene 
aanvulling vormt op de geldende bestemmingsplannen. Op basis van individuele gevallen 
die een beleidslijn kunnen vormen kan dit beleidsstuk - binnen het wettelijk gestelde kader - 
worden aangepast. 

• Doorlichting leges voor het bedrijfsleven (en non-profit 
organisaties); 

Alle leges zijn doorgelicht in 2014.

• Invoering ondernemersloket; Via diverse kanalen (website, telefoon, e-mail en omgevingsloket) heeft de ondernemer 
toegang tot de gemeente en worden vragen afgehandeld. De website heeft een aparte 
ingang voor ondernemers, waar men terecht kan voor o.a. ondernemersnieuws, informatie 
over gemeentelijke producten of het maken van een afspraak met het omgevingsloket. Via 
de telefonische ingang kunnen ondernemers vragen stellen. De eerste lijn van het KCC 
handelt de eenvoudige vragen en producten af. Het streven is dat 80% van deze vragen 
door het TIC beantwoord wordt. Complexe vragen over vergunningen worden door het KCC 
doorgeleid naar het Omgevingsloket. Hier wordt het merendeel van deze 
ondernemersvragen afgehandeld. Daarnaast is er voor het beantwoorden van meervoudig 
complexe (vergunnings)vragen een proces beschreven waarin ieders rol en 
verantwoordelijkheid verduidelijkt is. Louter fysiek is achterhaald, daarom is het 
ondernemersloket vormgegeven door bovengenoemde kanalen en eigenaarschap.

• Versterking van de positie van de bedrijfscontactfunctionaris en het 
team Economische Ontwikkeling; 

Naast de eigenaarsrol van de bedrijfscontactfunctionaris ( BCF) bij multicomplexe 
aanvragen richt de BCF zich op de acquisitie van nieuwe bedrijven en is verantwoordelijk 
voor het relatiebeheer van lokale ondernemers. Dit wordt vormgegeven door het afleggen 
van bedrijfsbezoeken en het periodiek overleg met ondernemersverenigingen. Er is 1 fte 
beschikbaar voor de BCF tov van ca 6.000 bedrijven. Om de positie te versterken en 
genoemde taken goed te kunnen uitvoeren is uitbreiding van deze functie noodzakelijk. 

• Blijvend ondersteunen en faciliteren van initiatieven voor de aanpak 
van leegstaande locaties. 

Dit geldt tevens voor het blijvend ondersteunen en faciliteren van initiatieven voor de 
aanpak van leegstaande kantoren en bedrijfspanden. Er is een kantorennota opgesteld. 
Daarop volgend is een kansenkaart voor de de Planetenbaan opgesteld om de leegstand 
aan te pakken. Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren aan de Planetenbaan. Het eerste 
plan is getransformeerd en opgeleverd.

• Een actieplan aanpak jeugdwerkloosheid met als doelstelling 50% 
reductie. 

Op 1 aug. 2015 is door een externe partij een analyse uitgevoerd op de jongeren tot 27 jaar 
in het bestand. Van de 111 jongeren werd een aantal van 50 als kansrijk voor uitstroom 
beoordeeld, de rest was te beoordelen als zorgklanten. Van die 50 is vervolgens een aantal 
van 31 duurzaam op werk of opleiding geplaatst

• Actief werven van bedrijven (eventueel in regionaal verband). Loopt achter, zie ook de opmerkingen bij 'versterken positie bedrijfscontactfunctionaris'.

9.2 Inkoopbeleid 
Er komt extra aandacht binnen het inkoopbeleid voor aanbesteding aan 
lokale ondernemers. 

Na het beëindigen van de deelname van het inkoop Bureau Midden Nederland, is in 2016 
een start gemaakt met het op eigen kracht uitvoeren van de inkoopfunctie. Tegelijkertijd 
worden meer inkopen centraal gecoördineerd zodat de organisatie meer grip krijgt op de 
uitvoering van de inkoopfunctie. Hiermee is de inkoopfunctie ingericht en ontstaat een 
solide basis voor de verdere professionalisering in 2017. Dit heeft onder andere het effect 
dat de in het beleid benoemde speerpunten zoals stimulering van de lokale economie en 
duurzaamheid beter worden gemonitord.

10 Bouwen en wonen 
Ten opzichte van de grote steden biedt Stichtse Vecht aantrekkelijke 
woonmilieus waar de menselijke maat nog leidend is. Deze kwaliteit zal 
de komende jaren leiden tot een toenemende vraag naar woningen. Wij 
vinden het belangrijk dat er voldoende goede woningen in onze 
gemeente beschikbaar zijn, maar dat tegelijkertijd het open en groene 
buitengebied beschermd wordt en we zorgvuldig omgaan met ons 

lt  f d  Wij hebben aandacht voor bijzondere woonvormen in onze gemeente. 
Het belang van woonbootbewoners moet voldoende gewaarborgd 
worden. Daarnaast continueren wij ons beleid ten aanzien van 
recreatiewoningen. Wij zijn terughoudend ten aanzien van nieuwbouw, 
maar zoeken ook naar mogelijkheden om bij langdurig permanent 
bewoonde recreatieverblijven tot een legalisatie te komen, tenzij deze in 
kwetsbare gebieden gelegen zijn.

 
10.1 Wonen 



Wij zetten in op nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. 
Daarin willen wij onder meer afspraken maken over een evenwichtige 
woningvoorraad (huur en koop), veiligheid en het voorkomen van 
schulden. Daarbij is het voor ons van belang om de bestaande voorraad 
sociale huurwoningen zoveel mogelijk te behouden. Om dit te bereiken 
streven wij er onder meer naar om 30% van de nieuwbouwwoningen in 
de sociale huur- en koopsector te realiseren. Daarnaast zullen wij de 
woonvisie de komende jaren actualiseren, in samenspraak met onze 
maatschappelijke partners, zoals makelaars en woningcorporaties. 

We maken jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties in onze gemeente. 
Hierbinnen besteden we aandacht aan thema's als betaalbaarheid, beschikbaarheid, 
levensloopbestendigheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Het uitgangspunt hierbij vormt het 
Coalitieakkoord. In april 2017 komt het brede platform wonen voor het eerst bij elkaar.

De bevoegdheden ten aanzien van woonruimteverdeling worden beter 
ingezet voor onze inwoners. 

Daar waar nodig zetten wij het instrument van lokaal woonbeleid in om lokaal maatwerk te 
leveren wat betreft de woonruimteverdeling. Dit is o.a. het geval bij de zogeheten 
kernbinding. De Huisvestingsverordening wordt bovendien periodiek aangepast aan nieuwe 
regelgeving en inzichten. 

10.2 Bijzondere woonvormen 
Wij gaan verder op de ingezette koers om, in die gevallen waar al lange 
tijd sprake is van permanente bewoning, het wonen in 
recreatieverblijven te legaliseren. Daarnaast zullen wij terughoudend 
zijn bij het meewerken aan nieuwe recreatiewoningen. 

Inmiddels hebben 3 recreatieparken aan de Westbroeksebinnenweg Tienhoven gebruik 
gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid/ Op hun wijzigingsverzoek is door het college het 
besluit genomen om de bestemming te wijzigen van recreatie naar wonen. Er zijn geen 
nieuwe recreatiewoningen bij gekomen.

Er moet blijvende aandacht zijn voor de positie van woonbootbewoners. Er wordt ingespeeld op vragen van de woonbootbewoners. Het belangrijkste vraagstuk is 
doorgaans de verhouding/mogelijke discrepantie tussen de gemeentelijke 
bestemmingsplannen en de provinciale landschapsverordening.

10.3 Woningbouw 
Bestaande woningbouwprojecten worden voortgezet en waar mogelijk 
versneld uitgevoerd, daarbij wordt onder meer gekeken naar de 
mogelijkheden van collectief opdrachtgeverschap. 

Naast bestaande woningbouwprojecten is met diverse nieuwe initiatieven gestart. Binnen 
deze projecten maakt particulier opdrachtgevenschap onderdeel uit van programma. 
Afgelopen jaar zijn meerdere woningbouwprojecten opgeleverd. 

Voor nieuwe woningbouwlocaties wordt gekeken naar de invulling van 
kernrandzones en inbreidingslocaties. Grootschalige nieuwbouw buiten 
de rode contouren ligt niet in ons streven. 

De focus ligt op inbreidingslocaties en transformatie waarbij locaties van afgestoten 
vastgoed worden herontwikkeld naar woningbouw. Incidenteel wordt gekeken naar 
bouwmogelijkheden in de kernrandzones. De voorbereidingen voor het opstellen van een 
omgevingsvisie zijn in volle gang.

Bij nieuwbouw en renovatie is levensloopbestendig bouwen 
uitgangspunt. (Tekst hoofdlijnenakkoord: "Levensloopbestendig bouwen 
wordt gestimuleerd."

In verband met portefeuillewisselingen ligt dit programma in april 2017 ter vaststelling bij 
het college van benw voor. Levensloop bestendig wonen (en woonomgeving) is overigens 
in de praktijk uitgangspunt bij ontwikkeling en renovatie. Levensloopbestendig bouwen 
maakt onderdeel uit van GPR Gebouw en is als instrument opgenomen in de Woonvisie.

 
10.4 Monumenten 
Wij concretiseren ons monumentenbeleid, met in het bijzonder 
aandacht voor de uitwerking daarvan. Dit betreft onder meer de 
uitwerking van onze erfgoednota, het onderzoeken van het verkrijgen 
van een Europees erfgoedlabel en aandacht voor bescherming van 
buitenplaatsbiotopen. 

De cultuurhistorische waardenkaart is eind 2016, na behandeling in de raad, in gebruik 
genomen. Nu alle aanwezige cultuurhistorische waarden in de gemeente in kaart zijn 
gebracht, wordt het beleid voor cultureel erfgoed uitgewerkt. We bepalen hoe we ons gaan 
inzetten voor de instandhouding en bescherming van de aanwezige waarden. 

11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, inclusief 
maatschappelijk vastgoed 
Hoewel de economie voorzichtige tekenen van herstel vertoont, is de 
afgelopen raadsperiode duidelijk geworden dat de ‘financiële discipline’ 
vraagt om anders om te gaan met onze ambities. De nieuwe 
werkelijkheid leidt tot fundamentele veranderingen en dwingt tot het 
maken van keuzes. Alles houden zoals het nu is, is onmogelijk. Binnen 
de trend van vermaatschappelijking van overheidstaken zullen steeds 
opnieuw zaken tegen het licht moeten worden gehouden. Samen met 
de inwoners willen we op lokaal niveau de gemeentelijke middelen zo 
goed mogelijk inzetten. 

We evalueren het gemeentelijk beleid over vastgoed. Dit punt is gerealiseerd. Het (maatschappelijk) vastgoed in de twaalf kernen is in beeld 
gebracht middels een portefeuilleanalyse. Op basis daarvan is gemeentebreed beleid 
geformuleerd voor voorzieningen en accommodaties in de vorm van de nota integraal 
voorzieningen en accommodatiebeleid (IVAB). Gedurende het werkproces voor het 
opstellen van deze beleidsnota IVAB, zijn ook de uitgangspunten uit de Peilnota 
Uitgangspunten voor (maatschappelijk) vastgoed van juni 2013 getoetst aan de praktijk. Op 
basis van deze bevindingen zijn de uitgangspunten geanalyseerd en omgezet in concrete 
en definitieve beleidslijnen. Het college heeft de Beleidsnota IVAB op 10 november 
vastgesteld.  De gemeenteraad is middels een RIB geïnformeerd over de voortgang (nr. 
67).

De financiële positie van de gemeente moet gezond blijven, waarbij de 
lasten voor onze inwoners en ondernemers zo laag mogelijk gehouden 
worden. Een verhoging van OZB-opbrengsten is dan ook onwenselijk, 
behoudens indexeringen en areaaluitbreidingen. Alleen in extreme 
situaties is een uitzondering mogelijk. 

Jaarlijks heeft de raad bij het vaststellen van de legesverordening ingestemd met de 
tarieven voor de lokale heffingen conform het uitganspunt dat de lasten voor inwoners en 
ondernemer zo laag mogelijk zijn gehouden.



Wij pakken de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus op, 
met als uitgangspunt een transparante begroting en P&C instrumenten 
(begroting, bestuursrapportages en rekening). Deze instrumenten 
omvatten daadwerkelijke sturingsinstrumenten voor alle geledingen: 
raad, college en ambtelijke organisatie. 

Afgelopen jaren is de planning en controlcyclus ingericht. De doorontwikkeling van de 
begroting is nagenoeg gerealiseerd door middel van een compactere presentatie en het 
benoemen van  kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor alle programma's. De 
Auditcommissie heeft kennis genomen van de eindrapportage en deze ter kennisname 
doorgestuurd naar de raad.

Wij maken de toekomstige bezuinigingsopgaven concreter. Zo geven 
we inzicht in de eventuele investeringsruimte van de komende 
jaren/ruimte voor nieuw beleid en lichten bestaand beleid door. Zo 
wordt het beleid ten aanzien van maatschappelijk vastgoed 
geëvalueerd. 

Jaarlijks wordt met de Voorjaarsnota en de Programmabegroting het financieel beeld 
geactualiseerd, waarbij we mogelijke bezuinigingen en toekomstige ontwikkelingen in beeld 
brengen. De afspraken rondom het terugbrengen van maatschappelijk vastgoed zijn 
geëffectueerd. 
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