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Jeugdhulp aan gezinnen vanaf 2020
Per 1 januari 2020 loopt de gemeentelijke subsidie af aan Buurtzorg Jong (BZJ), de organisatie die namens de
gemeente kortdurende jeugdhulp verzorgt aan gezinnen (jeugdhulp op maat). Ons college bereidt zich daarom
voor op de periode daarna. In deze RIB informeren wij u graag over de wijze waarop we met BZJ de gezinnen
informeren. De inhoud van dit bericht is dan ook met BZJ afgestemd. Zodra meer bekend is over hoe we de
kortdurende jeugdhulp inrichten vanaf 2020, zullen we u nader informeren.

Samenwerking wordt beëindigd
Sinds 2016 heeft onze gemeente een subsidie voor vier jaar verstrekt aan Buurtzorg Jong. Deze loopt dus eind dit
jaar af. In voorbereiding op de afronding van de subsidieperiode zijn we nu al druk in gesprek met Buurtzorg Jong
om te bekijken hoe de hulpverlening na 1 januari 2020 vorm krijgt. We hebben in gezamenlijk overleg besloten dat
de samenwerking wordt beëindigd.

Hoe verder vanaf 2020?
Op dit moment bezien we op welke manier de kortdurende jeugdhulpverlening straks in 2020 wordt gecontinueerd.
Het uitgangspunt hierbij is dat gezinnen de hulp blijven ontvangen die voor hen nodig is. Daar zet ons college
stevig op in. Buurtzorg Jong heeft de gezinnen de afgelopen weken zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd dat
hun subsidie afloopt en dat de gemeente de organisatie van de kortdurende jeugdhulp vanaf 2020 nu voorbereid.
Ons college wil de organisatie van de kortdurende jeugdhulp anders inrichten. Zodra helder is op welke manier de
hulpverlening wordt vormgegeven, informeren we uiteraard de gezinnen.
----------------

Aanleg hoge druk gasleiding
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het kabinet besloten dat de gaswinning in Groningen teruggebracht moet worden
en uiteindelijk beëindigd uiterlijk in 2030.

Maatregelen ministerie EZK
Het gas uit Groningen is laagcalorisch. Het gas uit de velden op zee en uit het buitenland is veelal hoogcalorisch
gas. Deze verschillende kwaliteiten gas worden door verschillende leidingsystemen getransporteerd. Om deze
gewenste vermindering te bereiken heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aantal
maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is de overstap van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas
van bedrijven en industrieën met een hoog verbruik. Dat betekent dat een groep van 9 bedrijven die laagcalorisch
gas als brandstof of grondstof gebruiken verplicht moeten omschakelen naar hoogcalorisch gas. Hierover hebben
EZK en Gasunie de gemeente benaderd.

Nieuwe gasleiding in Stichtse Vecht
Om uitvoering te geven aan deze maatregel gaat de Gasunie in opdracht van de minister van EZK in onze
gemeente een nieuwe (hoogcalorisch) gasleiding aanleggen. Het tracé van de aan te leggen gasleiding loopt van
het meet- en regelstation in Weesp naar Utrecht en komt bij Loenersloot onze gemeente binnen. Het tracé volgt in
noord – zuid richting zo veel mogelijk de infrastructuur van de bestaande hoogspanningsverbindingen en
leidingstroken om de impact van de aanleg en de belemmering zo klein mogelijk te houden. Bij de aanleg wordt zo
veel mogelijk gebruik gemaakt van geboorde technieken.

Gesprek grondeigenaren en gebruikers
Vanaf 18 maart gaat Gasunie van start met het bezoeken van de grondeigenaren en gebruikers waarvan het
geplande tracé hun percelen doorkruist. Het doel daarbij is om in minnelijk overleg met de betrokken
grondeigenaren en gebruikers tot overeenstemming te komen over de uit te voeren onderzoeken, de toe te passen
werkstrook en het vestigen van een recht van opstal op de percelen voor de aanleg en beheer van de leiding.

Bestemmingsplanprocedure
Om het aanleggen van deze leiding in planologische zin mogelijk te maken zal hiervoor een
bestemmingsplanprocedure doorlopen gaan worden.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Inloopbijeenkomst woningbouw winkelcentrum Breukelen
 25 maart, 19:30 uur
 Waar: Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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