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Asbestonderzoek in Ludgerusschool
Op 8 februari informeerde het bestuur van de Ludgerusschool in Loenen aan de Vecht ons over de mogelijke
aanwezigheid van asbest in de rioolbuizen in de kruipruimte onder school. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor
de volksgezondheid hebben wij de GGD gevraagd de Ludgerusschool bij te staan in de informatievoorziening
richting de ouders, leerkrachten en kinderen.
Het schoolbestuur heeft adequaat gehandeld. De ouders, leerkrachten en medezeggenschapsraad zijn zondag per
brief geïnformeerd. Op dinsdagavond 12 februari was er een informatiebijeenkomst met de GGD voor ouders.
Ook heeft het schoolbestuur meteen een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijf ingehuurd voor een
asbestinventarisatie in de gebruiksruimten, klaslokalen en de kruipruimte. Uit voorzorg heeft het bestuur besloten
om de school gesloten te houden tijdens deze inventarisatie (maandag 11 en woensdagmiddag 13 februari). Uit de
luchtmeting in de gebruiksruimten en klaslokalen bleek dat er daar geen asbestverontreiniging is aangetroffen. De
asbestinventarisatie van de kruipruimte vond woensdagmiddag 13 februari plaats. De uitslag van dit onderzoek
wordt uiterlijk 18 februari verwacht.
----------------

Experiment centraal tellen bij verkiezingen
Op 18 december 2018 heeft uw raad ingestemd met deelname aan het experiment van het centraal tellen van de
stemmen bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de verkiezingen voor het
Europees Parlement op 23 mei 2019.
Op grond van het tijdelijk experimentenbesluit heeft het college van B&W een gemeentelijk stembureau (GSB)
ingesteld, de leden van het GSB benoemd en de tellocatie voor het centraal tellen aangewezen.
Het experiment houdt in dat de stembureauleden na sluiting van de stembureaus eerst de stembiljetten op
lijstniveau tellen. Daarna gaan de stembiljetten naar een bewaakte opslag. Op 21 maart en 27 mei 2019 worden de
stembiljetten en de overige stembescheiden naar de centrale tellocatie Korfbalhal OVVO gebracht. Er wordt voor
een beveiligde manier van vervoer en tijdelijke opslag van de stembiljetten gezorgd. In de Korfbalhall OVVO vindt
in het openbaar de telling op kandidaatsniveau plaats door telteams onder leiding van het GSB. De aanvangstijd is
09:00 uur.
Het GSB is belast met het toezicht op het tellen van de stembiljetten en met het totaliseren van de aantallen en met
het invullen van de telresultaten in het proces-verbaal. Daarnaast maakt het GSB een verslag van de bezwaren die
zijn vermeld op de processen-verbaal van de stembureaus. Het GSB is ook belast met de handhaving van de orde
tijdens de stemopneming.
----------------

Proces aanpak van de revitalisatie en verduurzaming
van bedrijventerreinen
In het kader van het bieden van een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat, heeft het college besloten
tot een 2-sporen aanpak van de revitalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen.
Enerzijds gaat zij uitvoeringsplannen opstellen voor de aanpak van actuele problemen op de bedrijventerreinen
Portengense Brug, Maarssenbroek en Angstelkade. Dit conform het advies van Parcmanagement BV, naar
aanleiding van hun onderzoek in opdracht van de OVSV.
Anderzijds gaat zij een toekomstvisie voor alle bedrijventerreinen opstellen, die als bouwsteen gaat dienen voor de
omgevingsvisie.
----------------

Beleidsregel Middelen Participatiewet, IOAW/IOAZ
Op 12 februari 2019 heeft het college van B&W de beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 2019 vastgesteld. Hierin
staat welke vermogens- en inkomensbestanddelen (‘middelen’) niet meetellen voor het recht op uitkering. De
regels zijn opgesteld binnen de kaders van wet- en regelgeving.
Volgens de Participatiewet tellen alle financiële middelen mee bij de beoordeling van het recht op uitkering. De
gemeente mag voor een aantal middelen zelf bepalen of deze meetellen voor het recht op algemene bijstand. Met
de beleidsregels Middelen Participatiewet Stichtse Vecht 2019 heeft ons college van B&W vastgesteld dat – onder
bepaalde voorwaarden - giften, schadevergoedingen en inkomsten uit arbeid niet meetellen voor het recht op een
bijstandsuitkering. Dat is een stimulans om inkomen uit arbeid te verwerven en een financiële buffer op te bouwen.
Daarmee dragen de beleidsregels bij aan de realisatie van het College Werkprogramma waarin staat dat alle
inwoners zoveel mogelijk mee moeten kunnen (blijven) doen aan de samenleving.
De vastgestelde beleidsregels geven een uniforme richtlijn bij de toepassing van deze beleidsvrijheid en zorgen
voor duidelijkheid over de handelswijze van de gemeente aan inwoners.
----------------
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Begroting 2019 VO de Vechtstreek
Wij ontvingen de begroting 2019 van de Stichting V.O. de Vechtstreek. De begroting is inzichtelijk, structureel in
evenwicht en sluit met een positief resultaat van 1 %. De in 2016 ingezette maatregelen om de financiële positie
van de Stichting te verbeteren worden voortgezet. Het leerlingenaantal van RSG Broklede is licht gegroeid. De
begroting 2019 VO de Vechtstreek kunt u inzien in het bestuursinformatiesysteem.
----------------

Opname levenloos geboren kind in de
Basisregistratie Personen
Vanaf maandag 4 februari is het mogelijk een verzoek in te dienen om een levenloos geboren kind te registreren in
de Basisregistratie Personen (BRP). Dat kan met terugwerkende kracht: ook eerder levenloos geboren kinderen
kunnen dus worden opgenomen in de BRP. Het registreren van een levenloos geboren kind is overigens niet
verplicht.
Ouders kunnen telefonisch of via de mail contact opnemen met onze gemeente om een levenloos geboren kind in
de BRP op te nemen. Tot nu toe is dat 18 keer gedaan. Het gaat vaak om kinderen die al lang geleden geboren
zijn (40 of 50 jaar geleden). Met alle ouders wordt een afspraak gemaakt in de spreekkamer, buiten de reguliere
bezoekersstroom om. Medewerkers van burgerzaken ondersteunen de ouders met het verkrijgen van aanvullende
gegevens waarmee de inschrijving gerealiseerd kan worden. Het gaat vaak om maatwerk, omdat elke situatie
anders kan zijn. Na inschrijving wordt aan de ouders een uittreksel verstrekt, waaruit de inschrijving blijkt. De
inschrijving vindt kosteloos plaats. Ook het uittreksel wordt kosteloos verstrekt. Op de website van de gemeente
staat de procedure uitgebreid beschreven.
----------------

Bijeenkomstenkalender
Er staan nog geen openbare bijeenkomsten gepland in de komende weken. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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