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Signaleren en voorkomen van financiële problemen
Het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’ is vorig jaar gestart en ‘Leef
Maatschappelijke Dienstverlening’ voert het uit. Schulden kunnen een belemmering zijn voor inwoners om mee te
kunnen doen. Door de inzet op preventie en vroegsignalering zijn inwoners met financiële problemen eerder in
beeld en kunnen we verergering van de problematiek voorkomen.
U bent in juli 2018 via een RIB (#52) geïnformeerd over de stand van zaken tot dan toe. Eind 2018 is besloten het
project met een jaar te verlengen. Hiervoor is € 180.000 beschikbaar, waarvoor uw raad op 20 november 2018
€ 95.075,- uit het initiatievenbudget beschikbaar heeft gesteld. Het overige deel financieren we uit reguliere
middelen. We hebben in 2018 minder uitvoeringskosten gemaakt dan begroot, dit zetten we in 2019 in voor de
ondersteuning van de doelgroep. Nu informeren wij u over de tweede helft van 2018 en kijken we vooruit naar
2019.

Wat is er in de laatste 7 maanden van 2018 gebeurd?
Het aantal inwoners dat Leef heeft ondersteund is toegenomen, dit geldt voor zowel de ondersteuning door de
sociaal raadslieden als ook door de budgetmaatjes. De inzet van een GGZ-specialist is waardevol gebleken.
Daarnaast neemt Leef MD deel aan een pilot voor het voorkomen en tijdig signaleren van huurachterstanden. In
samenwerking met woningcorporaties leggen ze huisbezoeken af op het moment dat er een huurachterstand
ontstaat, wat voor een significante daling van deurwaarders-bezoeken zorgt.

Het project boekt goede resultaten. We bereiken en ondersteunen steeds meer mensen in een vroeg stadium,
waardoor zwaardere ondersteuning minder vaak nodig is. Ook de samenwerking tussen de ketenpartners verloopt
steeds beter. Meer informatie over de ervaringen en behaalde resultaten in de afgelopen 7 maanden is als bijlage
toegevoegd op het raadsinformatiesysteem. U vindt daarin de relatie met wijzigingen in de wetgeving en de
monitor Sociaal Domein.

Voortzetting in 2019
We hebben het contract met Leef MD voor het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’
met een jaar verlengd. Leef MD heeft extra tijd en budget gekregen om vorm te geven aan de relatie tussen de
gemeente als beleidsregisseur en Leef als uitvoeringsregisseur.
----------------

Oprichten hondenpension Rijksstraatweg 188 te
Loenen aan de Vecht
Op 9 augustus 2013 heeft het college een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het
oprichten van een hondenpension ten behoeve van 68 honden aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen
aan de Vecht.
Het initiatief om een hondenpension te realiseren loopt al meer dan 10 jaar. De eerste (afgewezen) aanvraag is
ingediend op 3 oktober 2007. Hiertegen heeft initiatiefnemer uiteindelijk succesvol beroep aangetekend, waarbij de
rechtbank in 2011 heeft bepaald dat de motivatie van geluidsoverlast door de gemeente niet met objectieve
gegevens was onderbouwd. Vervolgens heeft initiatiefnemer in augustus 2013 een nieuwe aanvraag ingediend.
Gedurende twee verschillende periodes (in 2014 en in 2018) is er gelegenheid geweest om zienswijzen in te
dienen op het ontwerpbesluit. In 2018 zijn 55 zienswijzen ingediend. Relatief veel voor een dorpskern. In de
commissie fysiek domein is in 2017 vastgelegd dat het college bevoegd is om over de aanvraag te beslissen op
grond van de Verklaring van Geen-Bedenkingen-lijst uit 2011.
Omdat de aanvraag voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en tot een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat leidt, is er geen aanleiding om de aanvraag te weigeren. Het college wil daarom de
omgevingsvergunning met toepassing van haar bevoegdheid onder voorwaarden gaan verlenen. De initiatiefnemer
krijgt nog een keer de gelegenheid om aanvullingen te geven op de concept zienswijzennota van maart 2019.
Het college zal daarna de omgevingsvergunning definitief verlenen. De indieners van de zienswijzen worden na
verlening van de definitieve omgevingsvergunning geïnformeerd. Belanghebbenden worden in de gelegenheid
gesteld om beroep in te stellen bij de rechtbank Utrecht.
De aanvraag voor realisatie van het hondenpensioen met bijbehorende stukken alsmede een
zienswijzennota uit 2018 en een zienswijzennota maart 2019 en concept omgevingsvergunning zijn in het
raadsinformatiesysteem te raadplegen.
----------------

College op retraite
Het College is met elkaar op retraite geweest. De komst van een nieuwe wethouder en de lokale en regionale
opgaven die we voor ons hebben, zorgden voor een stevige agenda.
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De nieuwe bestuursstijl betekent voor het College dat zij graag met uw Raad op hoofdlijnen in deze RIB willen
delen aan welke thema’s er gewerkt is, zodat u op deze manier ook kennis kan nemen van de beraadslagingen.
De eerste ochtend heeft het College oriënterend gesproken over de ambities, de lokale en regionale opgaven en
de trendlijnen als mogelijke basis. De tweede ochtend is besproken hoe het proces vorm moet krijgen om tot deze
ambities te komen en de opgaven aan te kunnen: de lokale en regionale agenda vragen al dit jaar om
richtinggevende keuzes op bijvoorbeeld het gebied van mobiliteit, woningbouw, energietransitie en economie.
Deze keuzes hangen onderling nauw samen en komen terug in bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en het Regionaal
Economisch Perspectief (REP).
Het College heeft besproken dat het van groot belang is om de Raad op deze thema’s tijdig in positie te brengen.
Niet in de laatste plaats omdat de opgaven waar we als gemeente voor staan vragen om een schaalsprong in
werkwijze van zowel college, raad als ambtelijke organisatie. Het College gaat hier graag op korte termijn met u
over in gesprek.
----------------

Archiefmateriaal gezocht
Gemeente Stichtse Vecht doet mee met een landelijk initiatief van het Nationaal Archief om periodiek lokale
hotspots aan te wijzen, waarvan we naast ons eigen gemeentearchief ook particulier archief over willen
verzamelen. Om op die manier een volledig beeld te behouden van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. De
hotspots van gemeente Stichtse Vecht uit 2017 en 2018 zijn vastgesteld.

Hotspots
Hotspots zijn gebeurtenissen die één of twee jaar geleden in onze gemeente hebben plaatsgevonden. De
gebeurtenissen hebben maatschappelijke beroering veroorzaakt, zijn van bijzondere betekenis voor de inwoners
en hebben veel media-aandacht gehad. De hotspots hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen
overheid en burgers of tussen burgers onderling.
De lijst met hotspots is samengesteld met experts van de gemeente en andere organisaties zoals Stichting
Vechtsnoer, een lokale journalist, het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, de Ondernemersvereniging
Stichtse Vecht, de Historische Verenigingen en een (ex-)raadslid, voorgedragen vanuit de griffie.

Hotspots van 2017 en 2018








Ziekte en overlijden burgemeester Witteman (incl. actie Swim to Fight Cancer)
Eerste Kinderburgemeester
Afwijzing 2e Vechtbrug in Breukelen
Brand “’t Heycop” in Breukelen
Integriteitskwesties bestuur van de gemeente
Kockengen waterproof
Molen Buitenweg, hersteld na brand m.b.v. crowdfunding en geopend door prinses Beatrix

Hotspotmonitor
Een hotspotmonitor is een instrument om hotspots te identificeren. Het helpt de gemeente om de archieven over
deze hotspots veilig te stellen.
Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de archieven over hotspots te bewaren en uit te
zonderen van vernietiging.
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Om het archief van onze gemeente aan te vullen en materiaal van particulieren veilig te stellen, vragen we
inwoners van Stichtse Vecht om hun foto’s, filmpjes of documenten over de gekozen hotspots digitaal in te sturen
aan of contact op te nemen met het Regionaal Historisch Archief Vecht en Venen via info@rhcvechtenvenen.nl.
Bij de aanlevering van particulier archief, verklaart de eigenaar ook afstand te doen van het eigendomsrecht en de
informatie daarmee beschikbaar te stellen voor het publieke doelen. Zoals (historisch) onderzoek, erfgoedbeheer
en beschikbaar stellen aan het publiek. Het RHCVV zal bij de opname en beschikbaarstelling van het materiaal in
haar (digitale) bewaarplaats altijd rekening houden met privacy- en archiefwetgeving.

Update project Merenhoef
De bouw van het nieuwe complex Merenhoef verloopt voorspoedig. De eerste bouwfase wordt dit voorjaar
afgerond en dit najaar opgeleverd. Het gaat in deze fase om het verzorgingscentrum, restaurant,
voorzieningencentrum, gezondheidscentrum en de koopappartementen. Daarna start bouwfase 2 bestaande uit de
renovatie van de aanleunwoningen, de bouw van nieuwe aanleunwoningen en de 14 grondgebonden woningen.
Naar verwachting wordt bouwfase 2 anderhalf jaar later opgeleverd. Tot slot wordt dan de openbare ruimte
ingericht. Als de eerste bouwfase klaar is wordt u als raad uitgenodigd om het complex te bezichtigen.

10 extra woningen
Deze week zijn er 10 extra woningen gerealiseerd binnen het project Merenhoef in Maarssen. Het gaat om 10
neststenen voor de gierzwaluw die in deze omgeving nestelt. De locatie vrij kansrijk om bezet te worden, omdat er
binnen honderd meter aan de Maarseveensevaart een aantal natuurlijke nesten aanwezig zijn. 's Avonds vliegen
er circa 10 gierzwaluwen boven de buurt. De kans bestaat dat er eerst een spreeuw gaat nestelen. Als de
gierzwaluwen dat zien nemen ze de nesten over en zullen geleidelijk ook de andere stenen bezet raken. Voor de
bewoners is er dan leuk vertier te beleven aan de vliegcapriolen van de gierzwaluwen.
Voor hun nestgelegenheid zijn gierzwaluwen afhankelijk van gebouwen met geschikte holtes. De gierzwaluw
broedt in mei en juni. Ze hebben hun nesten in gebouwen, onder de dakgoot, achter de regenpijp, dakkapel,
dakpan, of in een gat in de muur. Bij nieuwbouwprojecten is het belangrijk voldoende neststenen in de gevel te
metselen voor dit stedelijk georiënteerde vogeltje.

----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Inloopbijeenkomsten over Project Hazeslinger
 4 april, 15:00 – 16:30 en 19:30 – 21:00 uur
 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen
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Adviescommissie bezwaarschriften
 10 april, 19:30 uur
 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan te Maarssen
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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