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Jaarrekening Wereldkidz 
Het college heeft ingestemd met de begroting 2018 van Wereldkidz, bestuur van de openbare scholen in Maarssen 
en Maarssenbroek. De begroting 2018 sluit met een positief resultaat. De kengetallen zijn op orde. Er wordt 
rekening gehouden met een lichte groei en daarna stabilisatie van het leerlingaantal stichting breed. De stukken 
liggen ter inzage bij de griffie.   
 

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

Uitkomst onderzoek rechtmatigheid frictiekosten 
Kind & Co  
In uw vergadering van 9 februari jl. heeft u ons college gevraagd de rechtmatigheid van de voorgenomen 
tegemoetkoming in de frictiekosten aan Kind & Co te onderzoeken. Om te voorkomen dat wij ons eigen besluit 
beoordeelden, hebben wij de afdeling Juridische Zaken & Inkoop van gemeente Utrecht verzocht om vanuit 
juridische control een collegiale toets uit te voeren.  
Op 13 maart jl. hebben wij in college het advies besproken. Door de onderzoekers is vastgesteld dat het niet 
ongebruikelijk is bij een planontwikkeling een vertrekkende huurder een bijdrage te verlenen als hij vrijwillig vertrekt 
en voor zover (objectief vaststaat) dat de gemeente daardoor economisch is gebaat. Tevens zijn wij van mening 
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dat achteraf bezien alternatieve opties voor het eerder genomen besluit om frictiekosten toe te kennen, ook 
betrokken hadden moeten worden bij de besluitvorming in college.Wij hechtten aan de vlotte doorgang van 
projecten aan het Harmonieplein en vooral de Daalse Hoek, met de minst mogelijke (maatschappelijke) kosten. De 
voorgestelde bijdrage aan Kind & Co was de uitkomst van een onderhandelingsproces en bovendien met de 
nodige voorwaarden omkleed (o.a. inkoopvoorwaarden, terugbetalingsregeling, gemaximeerde bedragen, geen 
staatssteun). Evenmin is gebleken dat sprake is van ongelijke behandeling in een gelijksoortige situatie.  
Indien de tegemoetkoming was toegekend zou sprake zijn geweest van een rechtmatige en doelmatige 
tegemoetkoming. 

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

College stelt de 4e monitor Programma Economie 
2015 – 2018 vast  
Het meerjarige Programma Economie is in september 2015 van start gegaan nadat het college economie, 
recreatie en toerisme als speerpunt heeft benoemd. Het Programma Economie is een programma voor Stichtse 
Vecht om de economische positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht te versterken. Het is een 
uitvoeringsgericht programma, met een scala aan activiteiten zoals het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening aan ondernemers, en het realiseren van snel internet en een Bedrijven Investeringszone. Het 
programma loopt van 2015 tot en met 2018. Inmiddels is het laatste jaar ingegaan en zijn we bij de 4e monitor van 
het programma aangekomen. Deze 4e monitor laat het totaalbeeld zien van de eerdere monitors aangevuld tot de 
laatste stand per februari 2018. Het programma loop nog door in 2018.  
 
Met de totstandkoming en uitvoering van het programma heeft de samenwerking tussen gemeente en onder meer 
de Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) en het ZZP- platform een stevige en constructieve impuls 
gekregen. Vanuit deze partijen is er een stuurgroep “Samen aan Zet” geformeerd, die regelmatig bijeenkomt om de 
voortgang van het programma te bespreken en daarop te sturen. De talrijke bijeenkomsten met ondernemers en 
gemeente die sinds de start georganiseerd zijn gaven, naast het specifieke doel van de bijeenkomst, de 
gelegenheid om te netwerken, elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen. De samenwerking en het 
vertrouwen zijn toegenomen, verbindingen zijn gelegd. Gesteld kan worden dat de verhoudingen meer dan 
genormaliseerd zijn. Misschien is dit wel een van de belangrijkste resultaten van het Programma Economie. 
 
Samen met de stuurgroep zijn de mijlpalen van het programma Economie bepaald en vastgelegd in de 4e monitor 
Programma Economie. Belangrijke resultaten en een ‘blik op de toekomst’ zijn gevangen in een infographic. In het 
Raadsinformatiesysteem vindt u de 4e monitor Programma Economie 2015 - 2018. 
 

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

Trendlijnen Stichtse Vecht  
De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) heeft Stichtse Vecht aangeboden pilot gemeente van Nederland 
te worden samen met Deventer voor de trendlijnen, vanwege de grote cultuurhistorische rijkdom en de combinatie 
stad/platteland/kernen. Stichtse Vecht heeft deze kans aangegrepen en is gestart met het pilotproject. De 
achterliggende gedachte is om bij de omgevingsvisie te kunnen vertrekken vanuit een sterke basis, ofwel de 
kwaliteiten van het gebied. Op deze manier wordt ‘cultuurhistorie en landschap’ als het ‘integrale verhaal van 
gisteren’ een kapstok voor het ‘integrale verhaal van morgen’. De RCE wil de pilot gebruiken als inspiratie voor 
andere gemeenten en wil leren van het proces. Hiervoor heeft zij financiële middelen beschikbaar gesteld en zet 
haar expertise in indien nodig. 
 
In de pilot onderzoeken we of  de totale ontwikkelingsgeschiedenis, vertaald in trendlijnen, aan de basis kan liggen 
van de omgevingsvisie. Belangrijk hierbij is dat de integrale keuzes pas gemaakt gaan worden in de 

https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/6287041/1
https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/6287035/1
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omgevingsvisie. De trendlijnen vormen een kader aan de hand waarvan de integrale keuzes gemaakt kunnen 
worden. Uiteraard is het aan het college en de raad om te bepalen of dit kader input kan zijn voor de 
omgevingsvisie.  

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

Vernieuwing speelplekken 
In de wijken Zwanenkamp en Reigerskamp worden de komende weken de speelplekken aangepakt. Als eerste 
worden vrijkomende speeltoestellen uit deze wijken verplaatst naar diverse speelplekken in de gemeente, waar 
toestellen afgekeurd en verwijderd zijn. De speelplekken in Zwanenkamp en Reigerskamp voorzien we vervolgens 
van nieuwe toestellen. Tenslotte wordt op de plek gras ingezaaid. De inrichting is gebaseerd op de wensen van 
omwonenden. Zij hebben de afgelopen periode hun wensen voor de inrichting van de speelplekken kenbaar 
kunnen maken.  
  
Gelijktijdig met de uitvoering van deze speelplekken worden de eerste ontwerpen voor verschillende plekken in 
Breukelen, Nigtevecht en Maarssen opgesteld. De ontwerpen houden rekening met de wensen van omwonenden. 
Zodra de ontwerpen gereed zijn, worden deze aan de bewoners voorgelegd voor een reactie.  
  
De komende periode kunnen bewoners in Maarssen en van drie wijken in Maarssenbroek hun wensen voor de 
inrichting van de speelplek bij hen in de buurt kenbaar maken. Daartoe worden in de betreffende buurten 
inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

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

 

Startdocument ontwikkeling zonnevelden 
Het college van B&W heeft besloten het Startdocument ontwikkeling zonnevelden vast te stellen. De aanleiding is 
dat deze ontwikkelingen een vlucht nemen en er steeds meer initiatieven bij de gemeente binnen komen. De 
ontwikkeling van zonnevelden is voor Stichtse Vecht van essentieel belang om de klimaatambities vorm te geven. 
Zij wil in 2030 klimaatneutraal zijn. In het startdocument wordt het proces beschreven. De gemeente heeft een 
regisserende rol en moet ervoor zorgen dat maatschappelijke belangen worden geborgd en randvoorwaarden 
worden opgesteld waar initiatieven aan getoetst kunnen worden.  
 

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 

Het grote verkiezingsdebat 
• Wanneer: 16 maart, 19:00 tot 23:45 uur 
• Waar: RSG Broklede (aula), Schepersweg 6A in Breukelen 
 

Inloopbijeenkomst over Bisonspoor 
• Wanneer: 19 maart, van 18:00 – 20:30 uur 
• Waar: De Vondel, Vondelstraat 51 Maarssen 

 
Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen 

• Wanneer: 21 maart, van 21:00 – 23:50 uur 
• Waar: RSG Broklede (aula), Schepersweg 6a, Breukelen 
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Inloopbijeenkomst over Bisonspoor 
• Wanneer: 22 maart, van 18:00 – 20:30 uur 
• Waar: Willem van Hoornhof, Zebraspoor 253A in Maarssenbroek 

 
Inloopbijeenkomst over Bisonspoor 

• Wanneer: 27 maart, van 18:00 - 20:30 uur 
• Waar: Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 in Maarssenbroek 

 
Inloopbijeenkomst Bisonspoor voor ondernemers 

• Wanneer: 29 maart, van 18: - 20:30 uur 
• Waar: wordt nog bekendgemaakt 
 
Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier (Breukelen 
• Wanneer: 4 april, van 19:30 tot 21:00 uur 
• Waar: Maarssenzaal van Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 
Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 4 april, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 

Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 11 april, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  
 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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