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Collegewerkprogramma  
In april 2018 hebben VVD, Lokaal Liberaal, Groen Links en CDA een akkoord gesloten voor de vorming van een 
nieuwe coalitie. Het akkoord heet ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’. Het is een ambitieus programma 
voor de komende vier jaar. Met ons coalitieakkoord zetten we in op het bereiken van maatschappelijke effecten 
voor onze inwoners en bedrijven. We wegen daarbij af welke beschikbare middelen nodig zijn om het gewenste 
resultaat te bereiken. In de raadsvergadering van 26 april jl. zijn de vier wethouders geïnstalleerd.  
 
Op 28 april jl. heeft het College van B&W voor het eerst vergaderd in de huidige samenstelling. Tijdens dit 
‘Constituerend Beraad’ heeft het College de ambtelijke organisatie opdracht gegeven tot het opmaken van een 
Collegewerkprogramma. Dit programma doet dienst als uitvoeringsprogramma en gaat in op planning, middelen en 
te bereiken resultaten. Waar het coalitieakkoord en de Kadernota in gaan op “Wat willen we bereiken”, staat in het 
Collegewerkprogramma beschreven “Wat gaan we daarvoor doen?” 

Op 24 en 25 mei jl. heeft het college gedurende een tweedaagse retraite intensief met elkaar gewerkt aan 
teambuilding en hebben we met elkaar een verdiepingsslag gemaakt over werkwijze, ambities per programma en 
bestuursstijl. 
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Input collegewerkprogramma: College nodigt fracties uit! 
Er is de afgelopen periode veel bruikbare input ontvangen van maatschappelijke partners. Het College zal als dit 
aan de orde is, zowel in de beleidsvoorbereiding als in de uitvoeringsfase, verdere gesprekken voeren met onze 
partners. Vanzelfsprekend blijven we ook vol in gesprek met onze inwoners en ondernemers over het 
collegewerkprogramma.  

Het College nodigt ook de politieke fracties graag uit voor een gesprek! Als college vinden we het belangrijk om bij 
de uitwerking van het Coalitieakkoord actief de samenwerking met uw raad op te zoeken. Daarom nodigen we, met 
het oog op het Collegewerkprogramma, in willekeurige volgorde een afvaardiging van iedere fractie uit om ons te 
adviseren over de uitvoering van het akkoord. 

Nadat alle input is opgehaald wordt het Collegewerkprogramma na het zomerreces ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma is daarmee een opdracht van de Raad aan het huidige college. 

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

A2 Luchtkwaliteitsmetingen en geluidgehinderden  
Langs de A2 hebben we het afgelopen jaar op 4 locaties luchtmetingen uitgevoerd. Dit hebben we gedaan om te 
onderzoeken of de berekende waarden correct zijn. Volgens de berekeningen wordt voldaan aan de grenswaarden 
en verslechtert de luchtkwaliteit niet. De waarden die gemeten zijn, bevestigen dit beeld. Weliswaar heeft de 
snelheidsverhoging een negatief effect, maar dit wordt gecompenseerd door het schoner worden van het 
wegverkeer. 

Op basis van de EU-richtlijn Omgevingslawaai moeten we 5-jaarlijks het aantal gehinderden in beeld brengen. Dit 
doen we volgens wettelijk voorgeschreven rekenregels. Dit hebben we vorig jaar weer gedaan. Er blijkt een groei 
van het aantal gehinderden, dit komt voornamelijk door de snelheidsverhoging. De geluidsbelasting van de A2 blijft 
daarbij nog wel binnen het wettelijk vastgesteld niveau (het geluidsproductieplafond). Rijkswaterstaat monitort 
jaarlijks of nog aan het geluidsproductieplafond wordt voldaan. We blijven dit nauwlettend volgen. 

  

----------------------- 
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opstarten nieuw bestemmingsplan kern Nieuwersluis 
Informatieavond in Nieuwersluis 
Op maandag 11 juni 2018 wordt tussen 19.30 en 21.00 uur een informatieavond georganiseerd over het opstarten 
van een nieuw bestemmingsplan voor de kern Nieuwersluis. De informatieavond zal plaatsvinden in het Fort van 
Nieuwersluis. Tijdens de bewonersavond zal er een presentatie worden gehouden over de procedure van het 
bestemmingsplan, de planning zal toegelicht worden en er is een mogelijkheid om in te tekenen voor een “10 
minuten gesprek”. De bewonersavond zal als startpunt fungeren voor het bestemmingsplantraject. De raadsleden 
zijn natuurlijk van harte welkom om de informatieavond bij te wonen. De locatie is Rijksstraatweg 7B, 3631 AA 
Nieuwersluis. 

Op grond van artikel 3.1 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een gemeente verplicht een 
bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw vast te stellen. In het kader van deze actualiseringsplicht is het 
noodzakelijk om het bestemmingsplan Nieuwersluis (2009) opnieuw vast te stellen. Op korte termijn zal gestart 
worden met de voorbereidingen van de benodigde procedure.  

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de (woon)kern van Nieuwersluis. Het gaat hier om de actualisering van 
een geldend bestemmingsplan (een conserverend plan). Dit wordt over het algemeen als minder ingrijpend en 
complex gezien. 

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

 

RIB JAD – terugblik 

 

Op donderdag 3 mei heeft de Jonge Ambtenaren Dag (JAD) eindelijk plaatsgevonden. Het was een groot succes 
en er is in de (sociale) media veel aandacht aan besteed (zie hier). Bijna 700 jonge ambtenaren uit verschillende 
overheidslagen uit heel Nederland kwamen naar Stichtse Vecht om te netwerken, naar sprekers te luisteren en 
interactieve workshops te volgen. Dit vond allemaal plaats op het landgoed van Nyenrode Business Universiteit, 
waarmee Stichtse Vecht een samenwerking heeft opgezet. 

3 mei 
De JAD is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door Stichting Jonge Ambtenaren. De 
locatie verschilt ieder jaar. Voorgaande jaren werd de JAD vaak in grote(re) steden georganiseerd en was het 
veelal in de stijl van een klassiek congres. Dit jaar was het voor het eerst in een landelijke gemeente en is door de 
organisatie ingestoken op een festivalsfeer. En met succes: het zonnetje scheen, er was een enorme tent voor het 
plenaire gedeelte en de deelnemers hebben van de mooie omgeving kunnen genieten. De workshops werden op 
Nyenrode, op het gemeentekantoor, in Goudestein, Doornburgh, Boom en Bosch en de Vrouwengevangenis in 
Nieuwersluis georganiseerd. Daardoor hebben de bijna 700 ambtenaren uit heel Nederland een goed beeld van de 
gemeente gekregen.  
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#HackYourself! 
De hele dag stond in het teken van het thema #HackYourself. Dagvoorzitter van de dag was Vincent Rietbergen, 
politiek verslaggever bij de NOS en bekend van de formatievlogs. Burgemeester Marc Witteman opende samen 
met de voorzitter van de Stichting en met Nyenrode de dag. Ook Joris Luyendijk sprak alle ambtenaren toe.  

Stichtse Vecht heeft onlangs drie hele jonge ambtenaren aangenomen: scholieren van 15 en 16 jaar die als junior 
adviseurs aan de slag zijn gegaan. Zij adviseren de organisatie op dienstverlening en beleidsontwikkeling. Op de 
JAD waren zij ook aanwezig en maakten foto’s en filmpjes. Hiervan maakten zij een mooie impressie.  

Financiële afwikkeling 
Het college heeft in haar collegebesluit van 13 september 2016, waarin werd voorgesteld om een bid uit te brengen 
voor de JAD’18, commitment uitgesproken om in 2018 aan de financiële verplichting die aan de ontvangende 
gemeente gevraagd wordt te voldoen (circa € 30.000 - € 80.000). Op dit moment wordt de eindafrekening 
opgesteld door het bestuur van de stichting. Wanneer deze bekend is wordt de Raad hierover geïnformeerd. 

Tekort aan jonge ambtenaren in Nederland  
Stichtse Vecht deed mee aan de race om het gastheerschap van dit  landelijke event om de gemeente op de kaart 
te zetten als aantrekkelijke werkgever, specifiek onder deze doelgroep van jonge ambtenaren. Zoals bij veel 
overheidsorganisaties, was ook in Stichtse Vecht het personeelsbestand geen afspiegeling van de samenleving op 
leeftijd. Dat is een landelijk probleem: de gemiddelde ambtenaar in Nederland is bijna 50 jaar oud. Om in onze 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers te kunnen innoveren en excelleren, hebben we een divers 
personeelsbestand nodig. Onze inwoners zijn namelijk ook heel divers! We zetten daarom sinds 2016 actief in op 
verjonging, en met succes. In 2 jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren (onder de 35 jaar) gestegen van 45 naar 
110! Daar zijn we trots op, en hebben we zelfs begin 2018 een prijs mee gewonnen: de FUTURProof award. Ook 
hebben we sinds kort drie scholieren (van 15 en 16 jaar) in dienst voor een bijbaan als junior adviseur (deze pilot 
loopt tot medio juli 2018). Wat we doen als gemeente raakt immers ook hún leven, nu en in de toekomst.  

Klik hier om te zien met welk filmpje Stichtse Vecht zichzelf in 2016 presenteerde aan de jury van de stichting JAD. 

 

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


