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Hortense Hof
Op de projectlocatie Hortense Kwartier Breukelen worden 27 nieuwe, grondgebonden woningen gerealiseerd. Op
grond van advies van de Historische Kring Breukelen heeft het college besloten om de straatnaam Hortense hof
vast te stellen voor dat deel van de woningen dat de toegang niet heeft aan de Marijkestraat of aan het
Domineeslaantje. De Historische Kring van de betreffende kern adviseert het college over de straatnaamgeving.
----------------

Beheer en onderhoud kunstwerken in gemeentelijke
panden
In 2015 heeft de gemeente het beheer en onderhoud van de kunstwerken in de gemeentelijke panden Beek en
Hoff, Boom en Bosch en Goudestein overgedragen aan het bestuur van het Vechtstreekmuseum. Deze
veelomvattende kunstcollectie kan niet in de huidige historische gemeentelijke panden tentoongesteld worden.
Daarom hebben wij nu met het Vechtstreekmuseum afgesproken dat niet-gebiedseigen kunstwerken verkocht
mogen worden. De middelen die vrij komen door verkoop en veiling, komen ten gunste van het onderhoud van de

kunstcollectie. Gebiedseigen kunstwerken hangen en/staan nu al prominent in Goudestein en Boom en Bosch.
Ook worden veel van de gemeentelijke kunstwerken in bruikleen gegeven aan het Vechtstreekmuseum voor de
verschillende tentoonstellingen, zodat meer inwoners kunnen genieten van de gemeentelijke kunstwerken die het
verhaal vertellen van onze rijke historie.
----------------

Woondeal
De regio Utrecht – het gebied van de U16-gemeenten - is één van de stedelijke regio’s met de grootste druk op de
woningmarkt. De minister van BZK heeft daarom aangegeven samen met onze regio te willen werken aan de grote
opgaven op het gebied van wonen en daar waar mogelijk hulp van het Rijk bij bieden. Met de gemeenten in de
regio en de provincie Utrecht wil zij een langjarig partnerschap aangaan om die opgaven aan te pakken en dat
bekrachtigen met een Woondeal.
Deze deal is gereed en wij zullen deze gaan ondertekenen op 24 juni 2019, samen met de andere 15 gemeenten
uit de regio en de Provincie Utrecht. De deal bevat geen nieuwe koers of beleid, maar is vooral agenderend voor
de aanpak van de bekende grote opgaven op het gebied van Wonen en Verstedelijking in de regio Utrecht. Die
opgaven worden in de Woondeal door het rijk erkend.
Gelet op de relatie met processen zoals het provinciaal programmaplan U Ned/ Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), het Ruimtelijk-Economisch Perspectief (REP) voor de U10 en de
Provinciale Omgevingsvisie (POVI) vinden wij het belangrijk dat uw raad kennis heeft van de Woondeal en de
betekenis ervan in breder kader.
De deal bevat 37 afspraken aan de hand van 4 thema’s:
1. Versnellen van de bestaande bouwplannen: wegnemen van belemmeringen, stimuleren van het tempo van
woningbouw, met voor onze gemeente specifieke aandacht voor de locaties Bisonspoor en Planetenbaan. Voor
deze plannen geldt dat deze in de Woondeal als aandachtslocatie zijn opgenomen, maar dat qua daadwerkelijke
invulling en concretisering, mobiliteits- en duurzaamheidsopgaven dit plaatsvindt behoudens instemming en nadere
concretisering door de raad van Stichtse Vecht.
2. Functioneren van de woningmarkt: bestrijden excessen, sociale huur en middenhuur, bijzondere doelgroepen
3. Vitale wijken: aanpak wijken met maatschappelijke opgaven
4. Faciliteren van de groei: streven naar voldoen aan de woningbehoefte, koppeling aan integrale afwegingen via
het Ruimtelijk-Economisch Perspectief U10 (REP), POVI en U Ned/MIRT.
De Woondeal is om meerdere redenen van belang voor de regio Utrecht:
- Door een langjarig partnerschap via de Woondeal verbindt het Rijk zich aan de verstedelijkingsopgaven in
onze regio en wordt samengewerkt aan systeemveranderingen en nieuw instrumentarium
- Er is een extra mogelijkheid om specifieke regionale en lokale aandachtspunten aan te pakken en te vertalen
in acties, en daarmee onze ambities te helpen realiseren
- Het biedt door het erkennen en beschrijven van de grote opgaven in onze regio aanknopingspunten voor lobby
en toekenning van rijksmiddelen.
Zowel in de considerans van de Woondeal als in de afspraken zelf is nadrukkelijk de koppeling gelegd met de
condities – vooral op het gebied van bereikbaarheid - voor een voortvarende woningproductie. Het Rijk moet
daaraan ook stevig bijdragen. Zowel bij de geplande productie als bij het verder faciliteren van de groei zijn dat
zware randvoorwaarden en afwegingen die integraal moeten plaatsvinden en daarom niet sectoraal in deze
Woondeal tot een harde afspraak over te realiseren grote aantallen woningen leiden. Dat gebeurt in flankerende
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processen als het Ruimtelijk-Economisch Perspectief van de U10, de U Ned/MIRT-programmalijn en de
Provinciale Omgevingsvisie.
De Woonvisie Stichtse Vecht is ondersteunend aan de regionale woondeal. De woonvisie en de
huisvestingsverordening die het college aan de raad heeft aangeboden zijn dan ook in lijn met de Woondeal. Wel
heeft de raad als hoogste orgaan de mogelijkheid om nog aanpassingen te doen in de woonvisie en
huisvestingsverordening.
Het Rijk heeft voor de uitvoering van de woondeal een bijdrage van € 1 mln. toegezegd. In overleg binnen de regio
zal na het sluiten van de deal worden bepaald hoe dat bedrag wordt ingezet.
----------------

Beschikbaarheidswijzer Jeugdhulp voor verwijzers
De regio’s Utrecht West, Eemland, Lekstroom en Zuidoost Utrecht hebben samen de ‘Beschikbaarheidswijzer’
ontwikkeld. Deze nieuwe app toont in één oogopslag de beschikbaarheid van jeugdhulp in de Utrechtse regio’s.
Graag informeren wij u hierover.
Onnodige wachttijd voorkomen
De gemeenten willen kinderen en jongeren zo snel als mogelijk die jeugdhulp kunnen bieden die voor hen nodig is.
Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in de beschikbaarheid van de jeugdhulp. De Beschikbaarheidswijzer is
hier een hulpmiddel bij. Met de inzet van deze nieuwe app voorkomen we onnodige wachttijden. De
Beschikbaarheidswijzer is gemaakt in de vorm van een app (voor smartphone of tablet) en een website (voor de
desktop).
Voorlopig laat de Beschikbaarheidswijzer alleen de beschikbaarheid van jeugdhulp zien, zoals jeugd- en
opvoedhulp, jeugd GGZ en jeugdhulp voor kinderen met een beperking. De app blijft echter in ontwikkeling. Later
wordt bekeken of de app ook de beschikbaarheid van andere hulpsoorten, bijvoorbeeld vanuit de Wmo, inzichtelijk
kan maken.
Invullen van gegevens makkelijker
De regio’s Lekstroom, Utrecht West en Zuidoost Utrecht hebben alle gecontracteerde jeugdzorgaanbieders
gevraagd om de app te vullen met gegevens over de beschikbaarheid van hun jeugdhulp. Het aanleveren van
deze gegevens was al verplicht maar de nieuwe app maakt dit een stuk makkelijker. Dat draagt ook bij aan de
vermindering van de administratieve lastendruk. Vanaf de tweede week van juli wordt de Beschikbaarheidswijzer
onder de aandacht gebracht van verwijzers zoals wijkteammedewerkers, huisartsen en hulpverleners bij
gecertificeerde instellingen.
Landelijke interesse
Met de Beschikbaarheidswijzer willen wij als regio’s een innovatieve bijdrage leveren aan het verkorten van de
wachttijden. Door gericht te kunnen doorverwijzen kan hulp immers zo snel als mogelijk worden ingezet. Ook wordt
het voor zorgaanbieders eenvoudiger om hun gegevens aan te leveren. Mede daarom is er landelijk interesse voor
de Beschikbaarheidswijzer. Zo hebben andere regio’s, waaronder Alkmaar inmiddels getekend voor deelname. Het
ministerie van VWS heeft de app als voorbeeld opgenomen in de voortgangsrapportage van het Actieprogramma
Zorg voor de jeugd. Www.gemeente.nu heeft een artikel gepubliceerd over de Beschikbaarheidswijzer.
----------------
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Verdeling cultuurgelden 2019
In het collegewerkprogramma 2018-2022 is opgenomen dat we zoveel mogelijk inwoners kennis willen laten
maken met onze rijke cultuur, we goed zorgen voor ons cultureel erfgoed en dat cultuur toegankelijk is voor alle
inwoners.
Voortvloeiend uit het document ‘Ambitie voor Cultuur’ komen we voor 2019 en later jaarlijks met een voorstel over
welke ambities, mede afhankelijk van de beschikbare budgetten, uitgevoerd kunnen worden. In 2019 gaan wij de
beschikbare middelen vanuit het collegewerkprogramma voor cultuur in inzetten voor:
1.
cultuurmakelaar inclusief werkbudget
2.
promotie en projecten behoud en ontwikkeling erfgoed
3.
subsidie stichting Leerorkest Stichtse Vecht
4.
flexibel budget culturele activiteiten dat beschikbaar is voor activiteiten die een traditie zijn geworden en die
niet meer of veel minder een bijdrage ontvangen uit het cultuurfonds Stichtse Vecht en mogelijkheid extra bijdrage
bibliotheek
5.
beheer en onderhoud kunst in openbare ruimte
----------------

RES, Routekaart en zonnevelden
Het college heeft de Startnotitie Regionale Energiestrategie vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft de
uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio
U16. Deze RES-regio bestaat uit 16 gemeenten en 4 waterschappen in de provincie Utrecht én de provincie
Utrecht. Aan de Routekaart Klimaatneutraal 2030 wordt momenteel de laatste hand gelegd. Deze wordt in lijn
gebracht met de RES. Dat geldt ook voor het beleidskader zonnevelden. Naar verwachting worden deze stukken
voor het reces vastgesteld (en voor uw Raad beschikbaar gesteld), en behandeld in de commissie van september.
Raadsbehandeling staat dan voor oktober gepland.
----------------

Stand van zaken rond de fietsstraat op het Zandpad
Deze week ontvangen alle genodigden van de inloopavond over het fietsstraat op het Zandpad een brief over de
stand van zaken.
In deze brief wordt teruggeblikt op de druk bezochte inloopavond van maandag 13 mei 2019 waar naar schatting
100 tot 150 bezoekers op afgekomen zijn. De gemeente heeft tijdens de avond twee mogelijke varianten van de
fietsstraat gepresenteerd. Een variant bestaande uit één enkele rode rijbaan en een tweede variant met 2 rode
rijbanen en een ‘middengeleider’. Veel bezoekers hebben hun mening hierover gegeven.
De gemeente is op dit moment bezig met het verwerken van alle voor- en nadelen om tot een definitieve keuze
tussen de varianten te komen. De ontvangen reacties op de inloopsavond worden mee genomen in de uiteindelijke
keuze. Los van welke variant het gaat worden, komt er een verkeersbesluit voor de 30 km/uur zone die hoort bij
een fietsstraat. Dit besluit wordt begin juli gepubliceerd in de Staatscourant waarna de 6 wekentermijn van de
bezwaarprocedure ingaat.
Via onze website kunnen bewoners en belangstellenden informatie vinden over de fietsstraat en op de hoogte
blijven van de vervolgstappen.
----------------
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Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Adviescommissie Bezwaarschriften
• 26 juni, 19:30 uur
• Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen
Inspiratiesessie Duidelijke Taal
• 2 juli, 14:00 – 16:00 uur
• Waar: bedrijfsrestaurant gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, 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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