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Commissie

M-101 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijsvoorziening Zuilense 
Vecht (M19-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. regie te voeren bij de 
totstandkoming van het 
IHP;
2. de gemeenteraad 
uiterlijk 1 april 2021 te 
informeren over de 
voortgang van de 
gesprekken;
3. een IHP voor Stichtse 
Vecht op te stellen, 
inclusief budget voor 
stimuleringsmaatregelen 
en sportfaciliteiten;
4. te streven uiterlijk 
februari 2022 het IHP 
aan te bieden aan de 
gemeenteraad, zodat de 
middelen voor de 
dekking van 
investeringen meerjarig 
kan worden vertaald in 
de Kadernota 2023 en 
verder;

Update 13-9-2021:  de gesprekken over 
het programma 2022 zijn gevoerd en 
worden binnenkort in het PHO besproken. 
Mbt het IHP hebben 3 partijen een offerte 
uitgebracht, samen met een afvaardiging 
van de schoolbesturen zal een keuze 
gemaakt worden welk bureau de 
gemeente gaat ondersteunen.           
Update 5-7-2021: de gesprekken worden 
nu ingepland met de bedoeling deze nog 
voor het zomerreces te laten plaatsvinde  
Update 2-6-2021: de termijnplanning wordt 
geactualiseerd en de peilnotitie wordt op 
de agenda van de eerstvolgende 
commissie geplaatst (september). De 
commissie wordt gevraagd om naast de 
genoemde speerpunten input te geven. n

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Motie/M-19-1-Motie-VVD-e-a-
onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf

Strategie en Regie 
Onderwijs (Michel de 
Bondt)

Sociaal Domein

M-123 30-3-2021 Gemeenteraad Veneklaas Regiovisie Utrecht West (M16-1 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. een krachtige inbreng 
te leveren bij het 
opstellen van de 
regiovisie en bij het 
maken van afspraken de 
sturingsfilosofie van 
Stichtse Vecht 
nadrukkelijk voor het 
voetlicht te brengen;

Update 15-11-21: De regionale agenda 
Jeugd wordt in december 2021 voor 
akkoord aangeboden aan de raad. Het 
Regioplan U16 Beschermd Wonen, min of 
meer te beschouwen als regiovisie, wordt 
na de zomer van 2022 aan de 
gemeenteraad aangeboden.             
Update 13-9-2021: De regionale agenda 
wordt in UW vastgesteld en naar 
verwachting in december 2021 voor 
akkoord aangeboden aan de 
gemeenteraad. 15 september 2021 is een 
regionale sessie voor de gemeenteraden 
UW om deze bij te praten.                        
Update 27-5-2021:Het proces kost iets 
meer tijd- bestuurlijk worden nu de 
belangrijkste aandachtspunten / thema’s 
voor regionale samenwerking besproken. 
Daarna volgt het ophalen van input bij 
ouders, jongeren en aanbieders, naar 
verwachting wordt hier voor de zomer nog 
een start mee gemaakt. De datum waarop 
de regionale visie moet worden 
vastgesteld door de gemeenteraad is door 
VNG uitgesteld tot eind van dit jaar. 
Vaststellen van de regiovisie op bestuurlijk 
niveau Utrecht West en de individuele 
gemeenteraden volgt dan in het vierde 
kwartaal van 2021. H. Veneklaas is in UW 
voortaan ‘secundus’ bij  bovenregionale 
portefeuille Jeugdzorg (i.p.v. K. Hagen).

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-
1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-
West-aangenomen.pdf

Strategie en regie sociaal 
domein(Else Boss en Fred 
Nieuwesteeg)

Sociaal Domein
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