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Gebiedsontwikkeling Harmonieplein
Het college heeft in haar vergadering van 9 april ingestemd met het heropstarten van de gebiedsontwikkeling
Harmonieplein. Er worden drie losse bestemmingsplannen opgesteld, omdat de ontwikkeling ook gefaseerd wordt
uitgevoerd. Het college heeft daarnaast twee, van de drie uitgewerkte bestemmingsplannen vrijgegeven voor de
formele inspraakprocedure.
De verwachting was dat begin 2018 de bestemmingsplannen ter inzage gelegd zouden worden. Deze planning
leek helaas iets te optimistisch. De onderzoeken die voor de bestemmingsplannen uitgevoerd moesten worden,
hadden meer tijd nodig dan eerder ingeschat. De onderzoeken zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU). Ook is het aantal kinderen dat op het Integraal Kind Centrum (IKC) komt geactualiseerd. Op basis
van deze nieuwe cijfers en de conclusie van de ODRU, waren aanpassingen op het geluidsonderzoek nodig.
Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en kunnen twee bestemmingsplannen ter inzage gelegd worden.
Dit betekent dat twee ontwerpbestemmingsplannen, Kindcentrum en Zuidblok, nu klaar zijn om de wettelijke
vaststellingsprocedure te doorlopen. In de planning gaan we er vanuit dat de stukken eind april 6 weken ter inzage
worden gelegd voor zienswijzen. De vaststelling door de gemeenteraad is naar verwachting in oktober. Het
(concept)ontwerpbestemmingsplan voor het Noordblok moet nog opgesteld worden. De wettelijke procedure voor
dit plan start naar verwachting in 2020.

Inspraakmogelijkheid
Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt een informatieavond georganiseerd
waarbij alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van en reageren op de plannen. Voor de verdere
communicatie wordt, naast de gebruikelijke wettelijk verplichte communicatiemomenten, gebruik gemaakt van
social media (gemeentelijke facebookpagina) en het voor dit project geïntroduceerde blog harmonieplein.info. De
ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via
overheid.nl en de Staatscourant.

Wat houdt de gebiedsontwikkeling in
Kindcentrum (0-12 jaar)
In het Kindcentrum (0-12 jaar) worden twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO gehuisvest.
Deze functies zijn al aanwezig in het plangebied maar liggen verspreid. Nu komen ze in één gebouw. Er komt een
inpandige gymzaal die ook na schooltijd gebruikt kan worden. Verder wordt er een schoolplein en een speelplein
voor de kinderen van 0-4 jaar aangelegd. Er komen voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen en een
kiss&ride-strook. Dit jaar is de architect geselecteerd die het gebouw, in goed overleg met de toekomstige
gebruikers, gaat ontwerpen. Het voorlopig ontwerp is naar verwachting in het tweede kwartaal klaar. In de planning
wordt voor de start van de bouw medio 2020 aangehouden.
Zuidblok
In het Zuidblok worden 36 sociale huurwoningen gerealiseerd die in eerste instantie gebruikt worden als 35 sociale
zorgwoningen en een gezamenlijke ruimte. Verder komen er 4 grondgebonden koopwoningen met tuin. De
karakteristieke villa (het Groene Kruis gebouw) aan de Gaslaan wordt in oude luister hersteld en als woning
verkocht. Er komen ook 9 koopappartementen met in de plint een centrumfunctie. Daarnaast worden er voldoende
parkeerplaatsen gerealiseerd. Het college van B&W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp van Exploirius voor
het Zuidblok. Deze kan nu worden uitgewerkt tot definitief ontwerp. In de planning wordt voor de start van de bouw
begin 2020 aangehouden.

Zuidblok

Zuidblok

Noordblok
Het Noordblok heeft een voorlopige invulling bestaande uit ca. 31 woningen (appartementen), lichte vorm van
horeca, maatschappelijke functies (zoals een bibliotheek, gezondheidszorg, apotheek) en voldoende
parkeergelegenheid. Binnen dit deelgebied zijn maatschappelijke voorzieningen gepland op zowel de begane
grond (plint) als, naar verwachting, op de verdiepingen. Als de maatschappelijke functies ook op de verdiepingen
komen dan worden er minder appartementen gerealiseerd. Het Noordblok kan qua invulling nog wijzigen omdat de
aanbestedingsprocedure nog moet worden doorlopen en er ontwikkelingen rond het Noordblok zijn die invloed
hebben op de invulling.
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Dorpsplein
Het Dorpsplein en de rest van de openbare ruimte wordt aantrekkelijk en duurzaam ingericht. Het doel is een
levendig dorpsplein te maken met een minimale breedte van 25 meter. Dit plein is geschikt voor zonnige
horecaterrassen, spelende kinderen, markten, evenementen en festivals. Er is aandacht voor de opvang van
regenwater en de aanleg van aantrekkelijk groen. Ook is er aandacht voor minder validen en het stallen van
fietsen. De monumentale paardenkastanjeboom op het schoolplein van Het Kompas wordt behouden en zal
zorgvuldig worden ingepast in de nieuwe openbare ruimte. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen (dus
bovenop de gestelde norm van de ontwikkeling) gerealiseerd voor het centrum van Maarssen. Naar verwachting
kunnen we het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte in het tweede kwartaal presenteren. Het plan wordt
participatief opgepakt. De uitvoering zal gefaseerd en over een langere periode plaatsvinden. De inrichting van de
openbare ruimte, het woonrijp maken, gebeurt pas nadat alle bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.
----------------

U16 monitor statushouders
Dankzij de ontwikkeling van een “U16-monitor statushouders” hebben U16-gemeenten een eerste stap gezet om
gezamenlijk inzicht te krijgen in de huisvesting en integratie van vluchtelingen. Dit inzicht geeft aan wat goed en
wat minder goed gaat. Deze monitor is een startpunt om ons als gemeente met partners én regio effectief voor te
bereiden op de invoering van de nieuwe inburgeringswet (2021). De resultaten uit de monitor dragen bij aan het
vraagstuk hoe wij de sociale- en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers kunnen vergroten door hen zo
snel mogelijk aan werk te helpen. We gebruiken deze monitor ook bij de ontwikkeling van het actieplan Stichtse
Vecht WERKT waarin we kijken wat nodig is om belemmeringen op het pad naar werk, zoals taalachterstanden,
weg te nemen. Ter voorbereiding van het integratiebeleid maken wij naast deze monitorgegevens gebruik van
praktijkvoorbeelden door maatschappelijke partners mee te laten denken in het vormen van een effectieve aanpak.
De “U16-monitor statushouders” kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem. Waar mogelijk is de beschikbare
informatie uitgesplitst naar gemeente.
----------------

Monitor Sociaal Domein september - december 2018
Zoals toegezegd in RIB#74 van 8 november 2018 informeren we u graag over de Monitor Sociaal Domein over de
maanden september tot en met december 2018. De Monitor Sociaal Domein komt drie keer per jaar uit.

Opbouw van de Monitor
De klankbordgroep Sociaal Domein uit uw raad heeft meegedacht over de invulling van de monitors. De focus van
de monitors ligt op het in kaart brengen van relevante informatie die bijdraagt aan datagedreven sturing. De
indeling en opbouw van deze Monitor is gebaseerd op de eerdere monitors en laat met cijfermatige data de
ontwikkelingen zien in de verschillende subdomeinen (Wmo, jeugdzorg, inkomen, werk en schuldhulpverlening)
van het Sociaal Domein. Daarmee geven we een beeld van de huidige stand van zaken binnen het Sociaal
Domein.

Samenhang met andere gegevens
De Monitor Sociaal Domein geeft kerncijfers over onze inwoners en de voorzieningen in het sociaal domein
waarvan zij gebruik maken. Met de Programmarekening informeren wij u over het gebruik van (financiële)
middelen. Met de Monitor Sociale Kracht, die in U-10 verband wordt uitgebracht, gaat het over het welzijn en
welbevinden van onze inwoners. Wij informeren u hierover binnenkort. Ook vindt er jaarlijks een
cliënttevredenheidsonderzoek plaats onder de cliënten van Wmo en Jeugdhulp (zie RIB#01 van 10 januari 2019).
Vanaf dit najaar wordt ook voor de participatiewet de klanttevredenheid gemeten. Ten slotte onderzoeken we
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samen met de Utrecht Data School hoe clusters van inwoners (o.a. waar het gaat om zorgstapeling) gevonden
kunnen worden zodat beleid en uitvoering beter aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Over de uitkomsten
van dit onderzoek met de Utrecht Data School bent u op 21 maart 2019 geïnformeerd (RIB#15).

Trends en verwachtingen voor 2019
De stijgende vergrijzing lijkt iets te stagneren. Toch verwachten we dat deze trend zich doorzet als we kijken naar
de totale bevolkingsopbouw in onze gemeente.
Het aantal beschikte hulpmiddelen en ondersteuning is nagenoeg niet veranderd sinds medio 2017.
We verwachten voor 2019 een stijgende trend als het gaat om de aantallen Wmo-aanmeldingen. Dit vanwege het
gestegen aantal 75-plussers in onze gemeente en de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Ook stijgt het
aantal jeugdhulpcliënten en -trajecten. Het aantal verstrekkingen van algemene bijstand lijkt vanaf 2017 te
stabiliseren. De aanpak om schuldenproblematiek te voorkomen lijkt zijn vruchten af te werpen: het aantal
aanmeldingen voor schuldhulpverlening is verminderd. De klantcontacten op het gebied van het sociaal domein
verlopen nu nog veelal via de telefoon. Het aantal contactmomenten via webformulieren is toegenomen in 2018.
Tenslotte wordt in Stichtse Vecht door cliënten in toenemende mate gebruik gemaakt van onafhankelijke
cliëntondersteuning.

Doorontwikkeling Monitor Sociaal Domein
De Monitor is geen statisch document maar blijft in ontwikkeling. Op de lange termijn willen we, samen met de
klankbordgroep uit uw raad, in deze Monitor de beweging bewerkstelligen van informatie op het niveau van ‘input’
naar ‘outcome’. Het gaat hierbij om de ervaring van de klant: die staat centraal.
----------------

Bezwaarschriften Belastingen tussen 14 en 19 maart
2019 mogelijk niet ontvangen
Door een technisch probleem heeft Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 2019 geen online bezwaarschriften
ontvangen. Bezwaarmakers hebben wel een ontvangstbevestiging gekregen, maar het bezwaarschrift blijkt niet op
opgeslagen te zijn op de server van Belastingen SWW. De indieners van de betreffende bezwaarschriften worden
verzocht hun bezwaar nogmaals in te dienen, onder vermelding van het dossiernummer uit de
ontvangstbevestiging. Alleen voor deze groep bezwaarmakers geldt dat zij alsnog hun bezwaar tot 1 januari 2020
kunnen indienen. Dit is belangrijk omdat de formele bezwaarperiode inmiddels is verstreken.
De betreffende bezwaren kunnen via het digitale belastingloket belastingensww.nl opnieuw worden ingediend.
Voor vragen kan men contact opnemen via info@belastingensww.nl of bellen met het gemeentelijk
contactcentrum, telefoonnummer 14 0346.
Het gaat naast bezwaren ook om aan- en afmeldingen voor incasso en honden in dezelfde periode. De betreffende
inwoners worden ook verzocht hun aan- en afmeldingen opnieuw in te dienen via het digitale belastingloket.
De voorzitter van BSWW beraadt zich momenteel over de wijze waarop de zaak wordt opgenomen met de
leverancier van de applicatie.
De gemeente verspreidt dit bericht onder haar inwoners via VARnws, de website, inwonersnieuwsbrief en twitter.
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Stand van zaken voorbereiding Europees
Parlementsverkiezing
Van donderdag 23 tot en met zondag 26 mei 2019 vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. In Nederland
kunnen kiesgerechtigden op donderdag 23 mei naar het stembureau. We informeren u over onze voorbereiding op
deze verkiezing.

Dag van de kandidaatstelling
Dinsdag 9 april was de dag van de kandidaatstelling. Politieke partijen die mee willen doen aan de Europees
Parlementsverkiezing hebben hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad. Dat is het centraal stembureau.
Maandag 15 april om 16.00 uur maakt de Kiesraad bekend welke lijsten en de daarop voorkomende kandidaten
meedoen aan deze verkiezing.
Inwoners mogen stemmen als ze 18 jaar of ouder zijn op 23 mei en op 9 april (dag van de kandidaatstelling)
ingeschreven staan in de Basis Registratie personen (BRP) van onze gemeente.

Stembureauleden
We zijn druk bezig om de stembureauleden in te delen op de stembureaus. Omdat er in maart ook verkiezingen
waren, organiseren we nu geen verplichte instructiebijeenkomsten. Deze verkiezing is minder complex. Daarnaast
hebben zich veel mensen aangemeld die ook op 20 maart op het stembureau zaten. Om hen goed voor te
bereiden ontvangen ze een presentatie met alle relevante informatie en kunnen ze online een instructievideo
bekijken.

Centraal tellen
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen heeft onze gemeente voor de eerste keer
meegaan aan de proef van het centraal tellen van de stemmen. Ook bij deze verkiezing doen we mee aan het
experiment van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat betekent dat op de
verkiezingsdag alle stembureauleden na sluitingstijd van het stembureau de stemmen tellen op lijstniveau. De
centrale telling vindt plaats op maandag 27 mei in de OVVO/ de Kroon sporthal in Maarssen. Belangstellenden zijn
welkom om de telling op de publieke tribune bij te wonen.

Bekendmaken uitslag
In veel lidstaten van de Europese Unie gaan zondag 26 mei de stembureaus open. De Europese Kiesakte bepaalt
dat geen lidstaat uitslagen bekend mag maken voordat in alle lidstaten de stemming is afgelopen. In Nederland
mogen gemeenten de voorlopige uitslag pas bekendmaken op zondagavond 26 mei na 23:00 uur. Onze gemeente
publiceert dan de voorlopige uitslag op lijstniveau op stichtsevecht.nl/verkiezingen. De definitieve uitslag maakt de
Kiesraad bekend op dinsdag 4 juni 2019.

Spandoeken
Er zijn 33 locaties voor spandoeken. We hebben de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd. Het is
nog mogelijk tot en met 18 april een aanvraag in te dienen. Dit kan bij de gemeente via info@stichtsevecht.nl.
Daarna vindt evenredige verdeling plaats.

Bezorging stempassen en kandidatenlijsten
Dinsdag 30 april vindt de bezorging van de stempassen plaats. Alle stemgerechtigde inwoners ontvangen bij hun
stempas een brief van de burgemeester. De kandidatenlijsten zijn uiterlijk maandag 20 mei huis aan huis verspreid.
Op de achterkant van de kandidatenlijst treft de kiezer praktische informatie aan om te kunnen stemmen.

Communicatie
Er is een communicatieplan in voorbereiding om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de komende
verkiezingen. We zetten qua communicatiemiddelen vooral in op de website en sociale media, maar ook offline is
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er aandacht voor deze verkiezingen. We sluiten ook zoveel mogelijk aan bij de landelijke communicatie over deze
verkiezingen.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Informatiebijeenkomst verkoop kavels Nigtevecht
 22 mei, 19:00 – 20:30 uur
 Waar: Restaurant N100 in Nigtevecht (Dorpsstraat 100)
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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